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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφ. : Εμμανουήλ Χιωτάκης 
Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη 
 Χανιά Κρήτης 73135 

Τηλ.:  28213 41717 
Fax:  28210 73847 

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr  

 

 
 
ΕΡΓΟ      : «Αποκατάσταση οδοστρώματος από εργασίες 

   διέλευσης αγωγού.» 
ΦΟΡΕΑΣ   : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛ : 271.000,00 € με Φ.Π.Α. 
ΠΗΓΗ     : Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 271.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% συντάσσεται 

για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και αφορά στην επισκευή 
τμήματος της Ακτής Ενώσεως, μετά από πρόσφατη διέλευση του αγωγού λυμάτων της 
ΔΕΥΑΧ, είναι η Ακτή Ενώσεως στην ανατολική λεκάνη του Ενετικού λιμένα Χανίων, στη 
περιοχή των ενετικών Νεωρίων. 
 
Έκταση επέμβασης 
 
Το μήκος του οδοστρώματος που έχει αποξηλωθεί είναι 145,00 μ. περίπου. Η επιφάνεια 
αποκατάστασης είναι περίπου 1.650 τμ. συνολικά με την επιφάνεια του κριπηδώματος. 

Το δυτικότερο όριο της εκσκαφής της ΔΕΥΑΧ είναι πέρα από το δυτικό όριο των 
υπαρχόντων νεωρίων, κατά 10,00 μ περίπου. Το τμήμα αυτό είναι στη περιοχή της 
πλατείας που είναι το παλιό λιθόστρωτο κράσπεδο, και περιοχή που γίνονται οι 
εργασίες αποκατάστασης και μετατροπής του κτιρίου του παλιού Τελωνίου σε 
πολιτιστικό χώρο, θα αντιμετωπιστεί σαν ενότητα σε μελλοντική μελέτη που θα 
εφαρμοστεί μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών. Προς το παρόν θα 
επιστρωθεί με ασφαλτικό. 

 
-Υπάρχουσα κατάσταση  
 
Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν 
προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ. 
 
Το κρηπίδωμα στη θάλασσα, στο μεγαλύτερο μέρος, είναι κατασκευασμένο, από 
λευκές ντόπιες πέτρες σκληρής αμμουδάρας, διαστάσεων σε εκ. 78 βάθος x 48 πλάτος 
x 35 ύψος. Επάνω σε μερικές από τις πέτρες αυτές έχουν στερεωθεί μεταλλικοί κρίκοι, 
γιά το δέσιμο μικρών σκαφών. Σε ορισμένα σημεία, και κυρίως κοντά στη προβλήτα, οι 
πέτρες του κρηπιδώματος έχουν φθαρεί, και ορισμένοι λίθοι, έχουν αντικατασταθεί με 
σκυρόδεμα.  
 

http://www.chania.gr/
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Μπροστά στα νεώρια υπάρχει μικρό πεζοδρόμιο, από σκυρόδεμα που δεν έχει καμιά 
χρηστική αξία. Το πεζοδρόμιο αυτό διακόπτεται στην είσοδο του τρίτου από την 
Ανατολή νεωρίου, με «γλύστρα από σκυρόδεμα». 
 
Δίκτυα 
 
Από την περιοχή επέμβασης διέρχονται τα παρακάτω δίκτυα. 
 
-Ύδρευσης κοντά στα κτίρια. 
-Αποχέτευσης στη κεντρική ζώνη του δρόμου, χωρίς να ακολουθεί τον άξονα. 
-Υδροδότηση- ηλεκτροδότηση μαρίνας, σε επαφή με το λίθινο κρηπίδωμα. 
-Το δίκτυο της ΔΕΗ επίσης κοντά στο κρηπίδωμα για τον φωτισμό του δρόμου. 
Η τυχαία τοποθέτηση των φρεατίων σε όλη τη περιοχή επέμβασης, αποτελεί σοβαρό 
θέμα που αναδεικνύεται περισσότερο στη συμβολή της Ακτής Ενώσεως με την εγκάρσια 
οδό Ανδρόγεω. 
 
 
Επειδή με τη βελτίωση του καιρού η περιοχή κατακλύζεται από περιπατητές το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο που είναι υπεύθυνο για τη Λιμενική Ζώνη, ανέλαβε την ευθύνη της 
άμεσης αποκατάστασης του οδοστρώματος αφήνοντας προς το παρόν, τα δίκτυα ως 
έχουν, με σκοπό να γίνει ειδική μελέτη συντονισμού, αργότερα. Ο φορέας σκοπεύει 
επίσης να αντικαταστήσει τους ακατάλληλους ιστούς φωτισμού που υπάρχουν στη ζώνη 
επέμβασης και πέραν αυτής, με άλλους χαμηλούς μαντεμένιους, όμοιους με αυτούς του 
υπολοίπου Ενετικού Λιμένα. 
 
 
Εργασίες προς εκτέλεση. 
 
Η τελική επιφάνεια του οδοστρώματος προτείνεται να είναι λιθόστρωση 
με δύο μεγέθη πλακών Βεζουβίου. 
 Η βασική στρώση που θα έχει μέγεθος σε εκ. (60 x 40 x 6), θα είναι  τοποθετημένη 
κάθετα στην ευθεία του κρηπιδώματος χωρίς αρμό. 
Τα όρια της λιθόστρωσης είναι το κρηπίδωμα, η είσοδος του 3ου νεωρίου και την 
επαφή με το  υπόλοιπο ανατολικό - δυτικό τμήμα της Ακτής  Ενώσεως, και το νότιο με 
την οδό Ανδρόγεω, στα οποία όρια θα τοποθετηθούν λίθοι διαστάσεων σε εκ. (40 x 30 x 
6). Τα όρια θα κλείνονται με αρμό από ισχυρή τσιμεντοκονία. Οι λίθοι των ορίων θα 
τοποθετούνται επίσης με τσιμεντοκονία.  
 Οι λίθοι θα έχουν υποστεί μηχανική αντιολισθητική επεξεργασία, και τα όρια της 
ορατής επιφάνειας θα είναι σπασμένα όπως φαίνεται στη κατασκευαστική 
λεπτομέρεια.   
 
Οι αρμοί ανά 4,00 μ, όπως φαίνεται στο σχέδιο, θα έχουν πλάτος 5εκ.  θα είναι από 
ισχυρή τσιμεντοκονία, που το χρώμα της θα είναι το χρώμα της πέτρας. 
 
Οι αλλαγές κλίσης της λιθόστρωσης που είναι σφηνοειδείς αρμοί, έχουν σχεδιαστεί με 
τη μέγιστη απόκλιση. Στην εφαρμογή, οι επί μέρους αρμοί θα είναι τραπεζοειδείς, και θα 
ελαττωθεί η οξύτητα του σφηνοειδούς σχήματος που φαίνεται στο σχέδιο. Εάν προκύψει 
αρμός μεγαλύτερος από 15 εκ. Θα αντιμετωπιστεί με εγκάρσια στρώση από του ίδιους 
λίθους σε μικρότερο μέγεθος (40 x 30 x 6) εκ.  
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 
Κατ΄ αρχάς θα  αποξηλωθεί το πεζοδρόμιο που ακουμπά στη πρόσοψη των 

νεωρίων με μικρό ηλεκτρικό κρουστικό χειρός, με προσοχή ώστε να μη θιχτούν οι λίθοι 
της όψης των νεωρίων. Μετά την αποξήλωση, τυχόντα σποραδικά ίχνη εναπομείναντος 
σκυροδέματος θα ξυστούν με βούρτσες εάν η Υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο. 
 

Το υπάρχον ασφαλτικό υλικό θα αποξηλωθεί  μαζί με το υπόστρωμά του σε 
βάθος από 24 εκ. έως 30 εκ. Τυχόν ευρήματα από λίθους του παλαιού λιθόστρωτου, θα 
συλλεχτούν προσεκτικά και θα αποθηκευτούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία με 
σκοπό την επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο της χερσαίας ζώνης του Ενετικού 
λιμένα. 

Μετά την αποξήλωση του οδοστρώματος και πριν ξεκινήσουν οι εργασίες 
διάστρωσης, θα καθαιρεθούν και τα τμήματα του σκυροδέματος του κρηπιδώματος που 
σε προηγούμενη περίοδο αντικατέστησαν τούς λίθους.  

Θα αντικατασταθούν οι φθαρμένοι λίθοι του κρηπιδώματος, και θα ξανά 
τοποθετηθούν νέοι λίθοι από σκληρό ψαμμίτη (αμμουδάρα) όμοιοι με τους υπάρχωντες 
και στις ίδιες διαστάσεις (μ78*π48*υ38) εκ, καθώς και η επανατοποθέτηση των 
μεταλλικών βλήτρων με τους κρίκους για την πρόσδεση των σκαφών όπου υπήρχαν. 
 

Το  έδαφος μετά την εκσκαφή και αφαίρεση του ασφαλτικού σε βάθος 30 εκ., από 
την στέψη του υφιστάμενου λίθινου κρηπιδώματος θα είναι επίπεδο με κλίση 1-2% προς 
τη θάλασσα.  

Μετά την γενική εκσκαφή θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενη στύλοι φωτισμού, και θα 
καθαιρεθούν οι τσιμεντένιες βάσεις των φωτιστικών που βρίσκονται κοντά στο 
κριπήδωμα. 

Κατόπιν θα γίνει ειδική εκσκαφή παράλληλα του κρηπιδώματος και σε όλο το 
μήκος της παρέμβασης, ενός αύλακα πλάτους 1,15μ και βάθους 0,30 μ., και ενός 
δεύτερου σε επαφή με τον πρώτο αύλακα πλάτους 0,55 μ. και βάθους 0,60 μ. 

Στον δεύτερο αύλακα θα τοποθετηθεί σωλήνας πολυαιθυλενίου ύδρευσης-
πυρόσβεσης, ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με άμμο θαλλάσης πάχους 30εκ. (10εκ. από 
κάτω και 10εκ. άνω του σωλήνα). Πριν τον εγκιβωτισμό του σωλήνα θα τοποθετηθούν, 
όπου υποδειχθεί από τους επιβλέποντες μηχανικούς, οι απαιτούμενες παροχές προς τα 
κτίρια και προς τις προβλήτες-κρηπιδώματα. 

Μετά τον εγκιβωτισμό του σωλήνα ύδρευσης-πυρόσβεσης, θα κατασκευασθεί 
κατά μήκος της παρέμβασης και σε απόσταση 1.15μ. από την εσωτερική παρειά των 
λίθων του κρηπιδώματος, μονό καλούπι ύψους 40εκ., όπου θα τοποθετηθούν στο 
πλάτος των 1.15μ. : α) δομικό πλέγμα στην βάση, β) 4 σωλήνες PVC Φ100 σε 
απόσταση μεταξύ τους 15εκ, και σε απόσταση από την βάση 10εκ. γ) τα απαιτούμενα 
φρεάτια όπου υποδειχθούν από τους επιβλέποντες μηχανικούς και δ) τα απαιτούμενα 
αγκύρια στήριξης των μελλοντικών φωτιστικών σύμφωνα με τον τύπο φωτιστικού που 
έχει εγκριθεί. Το σύνολο των σωλήνων-φρεατίων-αγκυρίων θα εγκιβωτιστούν σε όλο το 
ύψος των 40εκ. με σκυρόδεμα C16/20. 

Κατόπιν μετά την πάροδο μίας μέρας θα αφαιρεθεί το καλούπι, και το υπόλοιπο 
τμήμα της εκσκαφής άνω του δεύτερου αύλακα που είναι ήδη εγκιβωτισμένο με άμμο, 
θα συμπληρωθεί με συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφής.  

 
Κατόπιν από συνεργεία της ΔΕΗ και σε όλο το μήκος, θα γίνει εκσκαφή ενός 

αύλακα από την πλάτους 60 εκ. βάθους 70 εκ. στο νότιο τμήμα της παρέμβασης για την 
τοποθέτηση ηλ. καλωδίων παράλληλα με τα Νεώρια, υπογειοποιώντας το υφιστάμενο 
εναέριο δίκτυο, αφαιρώντας τους υφιστάμενους τσιμεντένιους στύλους. 
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Μετά την ολοκλήρωση των Η/Μ, θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί υπόβαση με 

θραυστό υλικό λατομείου 3Α πάχους 10 εκ. και με κλίση 1-2% προς τη θάλασσα, έως 
την στέψη του σκυροδέματος των τεσσάρων εγκιβωτισμένων σωλήνων. 

Σε όλη την διαστρωμένη με υπόβαση επιφάνεια, θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα, 
με αλληλοεπικάλυψη 40 εκ. από όλες τις πλευρές του, και θα τοποθετηθεί πάνω σε 
μαρμάρινα “τακάκια” πάχους 3 εκ. που θα τοποθετηθούν ανά ένα μέτρο (κατά χ-χ, και 
κατά ψ-ψ). 

 
Κατόπιν θα γίνει διάστρωση από μπετόν C16/20 (με χρήση αντλίας) πάχους 12 

εκ. σε όλη την διαστρωμένη με υπόβαση επιφάνεια, δημιουργώντας ένα επίπεδο με 
κλίση 1-2% προς τη θάλασσα.  
 
 
- Λιθόστρωση 

 
Στο σταθερό αυτό επίπεδο από μπετόν, θα ξεκινήσει η χάραξη και η 

πλακόστρωση με χονδρόπλακες Βεζουβίου όπου θα τοποθετούνται χωρίς αρμό με 
συγκολλητική στρώση από τσιμεντοκονία πάχους 2 εκ.  
Αφετηρία της λιθόστρωσης θα είναι το όριο του κρηπιδώματος, όπου θα τοποθετηθούν 
σε σειρά, οι πλάκες διαστάσεων (40 x 30 x 6) εκ. ακολουθώντας η διάσταση των 40 εκ. 
το κρηπίδωμα σύμφωνα με το σχέδιο της οριζοντιογραφίας. Ακολουθεί η τοποθέτηση 
του ανατολικού ή δυτικού ορίου της Ακτής Ενώσεως, και στη συνέχεια η λιθόστρωση 
ανά δέκα σειρές κάθετες του κρηπιδώματος, με πλάκες διαστάσεων (60 x 40 x 6) εκ. 
Μετά από κάθε διάστρωση των δέκα σειρών (ανά 4,00 μ. περίπου) θα παρεμβαίνει 
αρμός 5 εκ. και θα συμπληρώνεται με ισχυρή τσιμεντοκονία, που το χρώμα της θα είναι 
το χρώμα της πέτρας. 

 
 
Οι αρμοί θα γεμίζονται με άμμο θαλάσσης μετά από την πλήρη έκπλησή της, και 

θα γίνεται καθημερινά σε στάδια σε κάθε νέα επιφάνεια διάστρωσης, για να μην 
εισχωρούν ξένα σωματίδια εντός των αρμών. 

 
Τα υφιστάμενα φρεάτια-καπάκια των ομβρίων και των λημμάτων κλπ, θα 

προσαρμόζονται της τελικής επιφάνειας. 
Η κλίση του τελικού οδοστρώματος θα οδηγεί τα όμβρια στη θάλασσα. 
 

 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση, ή λεπτομέρεια που δεν περιγράφεται στη παρούσα, θα 
ερωτούνται οι επιβλέποντες του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 



5 

 
Το έργο είναι ενταγμένο στα πλαίσια γενικών παρεμβάσεων του Ενετικού Λιμένα 

με τίτλο : «Αποκατάσταση οδοστρώματος από εργασίες διέλευσης αγωγού», το 
οποίο προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Χανίων και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ίδιους πόρους του Δ.Λ.Τ.Χ. με το ποσό 
των 271.000,00 € συνολικά με ΦΠΑ 23% και αναθεώρηση, και θα εκτελεστεί από 
εργολάβο μετά από δημόσιο διαγωνισμό, μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από 
το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. 

 
 

Χανιά Μάϊος 2013 
 
   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
                           Οι Μελετητές 
 
 
 
 
 ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ       ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΟΥΛΗΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 
 
           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΙΩΤΑΚΗΣ 

     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 

 
 
           ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  


