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Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η       Ε  Κ Θ  Ε  Σ Η 
 
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 122.600,00 € με Φ.Π.Α. 23% συντάσσεται για 

λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και αφορά συντηρήσεις στις 
Λιμενικές ζώνες Α) του Ενετικού Λιμένα Χανίων, και Β) του αλιευτικού καταφυγίου 
της Νέας Χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν : 

 
 
 

1. Συντήρηση των λιθοστρώσεων, των πλακοστρώσεων από ορθογωνισμένες 
χονδρόπλακες Βεζουβίου, των πλακοστρώσεων από πλάκες μαρμάρου και των 
πλακοστρώσεων από ακανόνιστες πλάκες, που έχουν διαστρωθεί σε όλη την λιμενική 
ζώνη της Ακτής Κουντουριώτη, Ακτής Τομπάζη, Ακτής Ενώσεως και του 
λιμενοβραχίονα του Ενετικού Λιμένα Χανίων. Στην λιμενική ζώνη υπάρχουν 
κατεστραμμένα τμήματα λιθοστρώσεων-πλακοστρώσεων με σποραδικές καθιζήσεις 
στην επιφάνειά τους. 

Συγκεκριμένα κατά περιπτώσεις προβλέπονται :  
α) αφαίρεση των  τμημάτων κατεστραμμένης πλακόστρωσης, του συνδετικού 

κονιάματος, 
β) αντικατάσταση και διάστρωση υπόβασης-βάσης (όπου απαιτείται) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα πάχους 10-15 εκ, 
γ) αντικατάσταση της πλακόστρωσης με φυσικές πλάκες όμοιες με τις υπάρχουσες κατά 

περίπτωση, με άμμο λατομείου αναμεμειγμένης με τσιμέντο σε αναλογία 4/1 
συμπυκνωμένου πάχους άνω των 4 εκ. την πλήρωση των αρμών με το ίδιο μείγμα της 
υπόβασης, μέχρι 2,5 εκ. κάτω από την τελική επιφάνεια του λιθόστρωτου,  

δ) πλήρωση των αρμών με το ίδιο μείγμα της υπόβασης, μέχρι 3 εκ. κάτω από την τελική 
επιφάνεια του λιθόστρωτου, 
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ε) αρμολόγηση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα μαύρου ή έγχρωμου λευκού τσιμέντου 
όμοια με τους αρμούς της περιοχής παρέμβασης. 

 
2. Την επισκευή κατεστραμμένων τμημάτων κρηπιδώματος, και των μεταλλικών δεστρών 

που βρίσκονται σε όλη την λιμενική ζώνη της Ακτής Κουντουριώτη, Ακτής Τομπάζη 
και του λιμενοβραχίονα του Ενετικού Λιμένα Χανίων. 

Συγκεκριμένα κατά περίπτωση προβλέπονται :  
α) Ανάσυρση με μηχανικά μέσα των ξεστών ογκολίθων που έχουν αποκολληθεί και 

καταπέσει στο βυθό, 
β) καθαίρεση των υπολειμμάτων του ύφαλου σκυροδέματος που αποτελούσε την βάση 

του κρηπιδώματος και την αντικατάστασή του με χρήση σιδηροτύπων, 
γ) καθαίρεση του έξαλλου σκυροδέματος που έχει καταστραφεί με τα υπολείμματα 

πλακόστρωσης επ’ αυτού, 
δ) επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέσης των ξεστών ογκόλιθων που θα 

χρησιμοποιηθούν και αντί ξυλοτύπου στην έξαλλη σκυροδέτηση που θα ακολουθήσει. 
ε) αντικατάσταση νέων ξεστών ογκόλιθων όμοιων με τους υφιστάμενους όπου δεν 

υπάρχουν που θα χρησιμοποιηθούν και αντί ξυλοτύπου στην έξαλλη σκυροδέτηση 
που θα ακολουθήσει όπου χρειαστεί, 

στ) αντικατάσταση της κατεστραμμένης πλακόστρωσης με φυσικές πλάκες όμοιες με τις 
υπάρχουσες πλήρωση των αρμών με το ίδιο μείγμα της υπόβασης, μέχρι 3 εκ. κάτω 
από την τελική επιφάνεια του λιθόστρωτου, 

ζ) αρμολόγηση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα μαύρου ή έγχρωμου λευκού τσιμέντου 
όμοια με τους αρμούς της περιοχής παρέμβασης. 

 
3. Την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, και 

των φωτιστικών Σωμάτων - λαμπτήρων της λιμενικής ζώνης. 
 
4. Την επισκευή τμήματος κρηπιδώματος και τμήματος καταστρώματος, που βρίσκεται 

στην Ακτή Κουντουριώτη έμπροσθεν του φρουρίου Φιρκά, αντικατάσταση χαμηλών 
τσιμέντινων κολωνακίων, σιδηράς κολώνας-αντηρίδας ιστού σημαίας Φιρκά καθώς και 
την θωράκιση του κρηπιδώματος. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται :  
α) καθαίρεση με μηχανικά μέσα των τσιμεντένιων κυκλικών κολωνακίων, και του έξαλλου 

σκυροδέματος του κρηπιδώματος μήκους 6 μ. περίπου, πλάτους 2,40 μ. και βάθους 3 
μ., και τμήματος καταστρώματος επιφάνειας περίπου 20 τ.μ. και σε βάθος 50 εκ. 

β) την πλήρωση με σκυρόδεμα των σπηλαιώσεων, 
γ) την κατασκευή ξυλότυπου στο βόρειο μέτωπο του κρηπιδώματος και των κυκλικών 

κολωνακίων, την τοποθέτηση νέου οπλισμού, 
δ) την σκυροδέτηση του κρηπιδώματος, του καταστρώματος, και των κυκλικών 

κολωνακίων, 
ε)  την αντικατάσταση της σιδηράς κολώνας-αντηρίδας ιστού σημαίας Φιρκά, 
ζ) την συντήρηση της θωράκισης του βορειοανατολικού κρηπιδώματος με την 

τοποθέτηση νέων φυσικών ογκολίθων, ατομικού βάρους από 1.500 kg έως 2.500 kg, 
σε μήκος περίπου 20 μ. βάθος 3 μ. και πλάτος 5 μ. 

 
5. Την επισκευή της προβλήτας Ακτής Τομπάζη δυτικά του μνημείου «Γιαλί Τζαμισή» η 

οποία έχει υποστεί καθιζήσεις και ρηγματώσεις στο δάπεδο του καταστρώματος 
καθώς και στο βόρειο γειτνιάζον τμήμα κρηπιδώματος της Ακτής Τομπάζη. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται :  
α) καθαίρεση σκυροδέματος με μηχανικά μέσα, πάχους 35 εκ. του δαπέδου όλης της 

προβλήτας, καθαίρεση σκυροδέματος του πέριξ κρηπιδώματος της προβλήτας μέσου 
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πάχους 40 εκ. από την στέψη έως την στάθμη της θάλασσας, καθώς και του βόρειου 
γειτνιάζον τμήματος κρηπιδώματος από σκυρόδεμα της Ακτής Τομπάζη. 

β) την πλήρωση με σκυρόδεμα των σπηλαιώσεων, την κατασκευή ξυλότυπου και την 
ύφαλη σκυροδέτηση του βόρειου τμήματος για την στήριξη γλίστρας από λαξευμένη 
λιθοδομή. 

γ) την τοποθέτηση περιμετρικά του κρηπιδώματος της προβλήτας και του τμήματος 
κρηπιδώματος της Ακτής Τομπάζη, λαξευμένων σκληρών ντόπιων λίθων από 
ψαμμίτη (αμμουδάρα), διαστάσεων πλ. 65 x υψ. 35 x βαθ. 45 εκ. σε κατακόρυφη 
διάταξη, από την στάθμη της θάλασσας έως την τελική διαμορφούμενη στάθμη του 
δαπέδου, ενώ στο βόρειο τμήμα της προβλήτας, την τοποθέτηση κεκλιμένης 
λιθοδομής υπό γωνία 60ο για την κατασκευή γλίστρας, 

δ) την τοποθέτηση νέου οπλισμού στο κατάστρωμα, 
ε) την σκυροδέτηση του καταστρώματος,  
στ) την επεξεργασία της τελικής επιφάνειας του δαπέδου της προβλήτας με την 

επίστρωση σκληρυντικού υλικού απόχρωσης των γειτνιαζόντων πλακών της Ακτής 
Τομπάζη, και 

ζ) την τοποθέτηση μεταλλικών κρίκων στην στέψη των νέων λίθων ανά 2 μέτρα 
περιμετρικά του κρηπιδώματος, για  το  δέσιμο  μικρών  σκαφών.  

 
6. Την συντήρηση της θωράκισης του κρηπιδώματος στην Ακτή Τομπάζη 

βορειοανατολικά του μνημείου «Γιαλί Τζαμισή» έμπροσθεν της υπηρεσίας 28ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με την τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων σε επαφή 
με το κρηπίδωμα, ατομικού βάρους από 1.500 kg έως 2.500 kg. σε μήκος περίπου 20 
μ. βάθος 3 μ. και πλάτος 5 μ. 

 
 
7. Την συντήρηση του κτιρίου του προμαχώνα που βρίσκεται στον Λιμενοβραχίονα  του 

Ενετικού λιμένα Χανίων. 
Συγκεκριμένα προβλέπονται :  
α) συντήρηση των WC και την αντικατάσταση ειδών υγιεινής, 
β) αντικατάσταση των ξύλινων παραθύρων, 
γ) εγκατάσταση μικρού βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων εντός των WC 
ισογείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται, 
δ) συντήρηση χρωματισμού του κτιρίου, 
ε) συντήρηση μόνωσης κτιρίου. 

 
8. Αφορά στην συντήρηση της θωράκισης του λιμενοβραχίονα του λιμενίσκου της Ν. 

Χώρας, με την τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων σε επαφή με το κρηπίδωμα, ατομικού 
βάρους από 1.500 kg έως 2.500 kg. σε μήκος περίπου 20 μ. βάθος 3 μ. και πλάτος 5 
μ. 

 
 
9. Αφορά εργασίες συντήρησης του βορειοδυτικού τμήματος της προβλήτας του 

Λιμενίσκου της Νέας Χώρας Χανίων, και προβλέπεται η αντικατάσταση 
καταστρώματος κατεστραμμένου τμήματος προβλήτας, τριγωνικού σχήματος από 
σκυρόδεμα εμβαδού 90 τ.μ. περίπου, με νέα ελαφρώς οπλισμένη πλάκα πάχους 15 
εκ. 



           Σελίδα 4 από 4 

 

 
 
Το συντήρηση είναι ενταγμένη στα πλαίσια γενικών παρεμβάσεων του Ενετικού Λιμένα  

και του λιμενίσκου της Ν. Χώρας, με τίτλο : «Συντήρηση έργων υποδομής εντός 
Ενετικού Λιμένα Χανίων και αλιευτικού καταφυγίου Ν. Χώρας», 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 υπάρχουσα 
πίστωση 80.000 € από τον Κ.Α. 10-7336.031 του εγκεκριμένου πρ/σμού του οικον. 
έτους 2013, και θα εκτελεστεί από εργολάβο με δημόσιο διαγωνισμό μετά τη λήψη των 
σχετικών  αποφάσεων από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. 
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