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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την μελέτη λιμενικών έργων για την έκτακτη 
αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης που παρατηρούνται σε τμήμα της ακτογραμμής στην 
Χαλέπα της πόλης των Χανίων. Συγκεκριμένα, η πληγείσα περιοχή βρίσκεται έμπροσθεν της οδού 
Αγνώστου Στρατιώτη. 

 

Σχήμα 1.1: Περιοχή μελέτης 

 

Ιστορικό 

 Για τη μελετώμενη περιοχή έχει εκπονηθεί μελέτη με τίτλο «Ακτομηχανική μελέτη και 

μελέτη λιμενικών έργων προστασίας της παράκτιας ζώνης ανατολικά της πόλης των Χανίων» 

Σκοπιμότητα 

Στην υπό εξέταση περιοχή όπου βρίσκεται έμπροσθεν της οδού Αγνώστου Στρατιώτη, μετά 
από τις τελευταίες θεομηνίες του 2019, έχουν προκληθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις γεγονός που 
θέτει σε κίνδυνο τον αποχετευτικό αγωγό της ΔΕΥΑ Χανίων και την παρακείμενη οικία. 

Στην παράκτια ζώνη ανατολικά της πόλης των Χανίων τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί 
έντονα φαινόμενα διάβρωση τα οποία λόγω κυματικών φαινομένων μέσης και μεγάλης έντασης, 
εκτός της σημαντικής μείωσης του πλάτους της ακτής, προκαλούν σημαντικές καταστροφές και σε 
παρακείμενες παράκτιες κατασκευές, οι οποίες διαρκώς φθείρονται, δημιουργώντας σημαντικούς 
κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Με δεδομένη την επικρατούσα 
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κατάσταση κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή λιμενικών έργων για την προστασία των παράκτιων 
υποδομών από την κυματική δράση. 

Γενικά 

Η δυτική Κρήτη  στις αρχές του 2019 επλήγη από εκτεταμένες θεομηνίες με έντονους 
κυματισμούς οι οποίοι στην εν λόγω περιοχή προκάλεσαν σημαντικές σπηλαιώσεις  στα πρανή 
που αντιστηρίζουν τον κεντρικό αγωγό και την παρακείμενη κατοικία με αποτέλεσμα να 
αποκολληθούν μεγάλα τμήματα αυτών θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο αυτές τις κατασκευές.  

Η παρούσα μελέτη εξετάζει έργα που εκπονούνται με τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης με 
εξαίρεση από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Πρόκειται για προσωρινά έργα, ανατάξιμα και στόχος τους είναι η αντιμετώπιση του 
φαινομένου διάβρωσης και αναχαίτισης των υποσκαφών που συντελούνται στην περιοχή και όχι η 
αντιστήριξη των πρανών που εξετάζεται στην μελέτη «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτη λιμενικών 
έργων προστασίας της παράκτιας ζώνης ανατολικά της πόλης των Χανίων». 

Συγκεκριμένα για τις εξεταζόμενες περιοχές σε ευρύ μέτωπο και συγκεκριμένα για τα πληγέντα 
τμήματα της ακτογραμμής από την εκτεταμένη διάβρωση, έχουν ληφθεί υπόψη οι επικρατούντες 
Βόρειοι και Βορειοανατολικοί άνεμοι. Η βυθομετρία της περιοχής και συγκεκριμένα οι ισοβαθείς 
θραύσης του κυματισμού. Η ποικιλομορφία της ακτογραμμής με τους μικρούς κόλπους. 

Αντιδιαβρωτικά έργα προστασίας της ακτής με θωράκιση από Φ. Ο. 

Για την προστασία της ακτής θα κατασκευασθούν νέα πρανή από Φυσικούς Ογκολίθους (Φ.Ο.) 
σε όλο το μήκος του πληγέντος κολπίσκου προκειμένου να διακοπεί η συνεχόμενη διάβρωση που 
προκαλεί τις υποσκαφές με άμεσο επακόλουθο την αποκόλληση των πρανών. Πρόκειται για 
σύνηθες αντιδιαβρωτικό έργο που έχει σαν στόχο τη θραύση του κυματισμού προ των 
παράκτιων-χερσαίων προστατευταίων περιοχών. Με βάση την ακτομηχανική διερεύνηση, έγινε 
εκτίμηση του ασφαλούς ύψους αναρρίχησης για το μέγιστο κυματισμό Βορειοανατολικής 
διεύθυνσης με χαρακτηριστικά Hs:7.57m, Τs:10,97s στο ύψος των +2,20m. 

 Στην κατασκευή από Φ.Ο. σε μήκος περίπου 80m, το μέγιστο ύψος του πρίσματος της 
θωράκισης στη στέψη θα είναι μεγαλύτερο των +2,20m και τοποθετείται στα +4,00m σε όλη την 
επιφάνεια της στέψης, το πλάτος αυτής θα είναι κυμαινόμενο με ελάχιστο τα 2m  ανάλογα με την 
θέση της ισοϋψής των +4,00m του φυσικού πρανούς απ’ όπου και θα  έχει αφετηρία. Εν συνεχεία 
θα οδεύει προς την θάλασσά με κλίση 1 προς 3 μέχρι να συναντήσει τον πυθμένα. Η θωράκιση θα 
αποτελείται από 3 στρώσεις με Φ.Ο. Η πρώτη στρώση θα είναι ο πυρήνας από Φ.Ο. λατομείου 
βάρους 2 έως 50 χγρ με ύψος στέψης +0,50m και κυμαινόμενο πλάτος ανάλογα με την μορφολογία 
του εδάφους. Η δευτερεύουσα θωράκιση θα αποτελείται από Φ.Ο. λατομείου βάρους 700 έως 
1000 χγρ με ύψος στέψης +1,50m και κυμαινόμενο πλάτος ανάλογα με την μορφολογία του 
εδάφους. Η τρίτη στρώση της εξωτερικής θωράκισης θα αποτελείται από Φ.Ο. λατομείου βάρους 
2,5 έως 4 τόνους με ύψος στέψης +4,00m και κυμαινόμενο πλάτος, με ελάχιστο τα 2m ανάλογα με 
την μορφολογία του εδάφους.  

Η τεχνική δυσκολία του έργου είναι η αδυναμία δημιουργίας εργοταξίου στην περιοχή του 
έργου λόγω του απότομου ανάγλυφου, με μεγάλη υψομετρική διαφορά (άνω των 15m) με 
απότομα σχεδόν κάθετα πρανή και ύπαρξη κατοικιών, δεδομένα που αποκλείουν την πρόσβαση 
οχημάτων. Συνέπεια όλων αυτών των δυσκολιών είναι η πρόσβαση μέσω θαλάσσης με πλωτό μέσο. 
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν εκσκαφές μέχρι την ισοβαθή των -2,00m ούτως ώστε να 
προσεγγίσει το πλωτό σε απόσταση τουλάχιστον 15m από την αφετηρία των εργασιών της 
θωράκισης. Η εκσκαφές υπολογίζονται στα 1.300 m3 σε μια επιφάνεια περίπου 850 m2 πλησίον της 
ακτογραμμής. Τα υλικά των εκσκαφών θα επανατοποθετηθούν στο ίδιο σημείο για να 
αποκατασταθεί η δίαιτα του πυθμένα.  
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Στο σημείο του έργου έχουν αποκολληθεί τμήματα πρανούς περίπου 250 m3 που δεν δύναται 
να χρησιμοποιηθούν στο έργο και θα πρέπει να απομακρυνθούν ούτως ώστε να κατασκευαστεί η 
θωράκιση.  

Για την τροφοδότηση του έργου με τα αδρανή υλικά από πλωτό μέσο, δημιουργείται 
προσωρινός προβλήτας, εξωτερικά του λιμένα της Αγίας Κυριακής, που βρίσκεται σε απόσταση 
300m από την εν λόγω ακτή. Στην ζώνη του λιμένα υπάρχουν επαρκείς χερσαίοι χώροι για την 
προσέγγιση και ελιγμό των φορτηγών που θα τροφοδοτούν το έργο, ενώ το οδικό δίκτυο επαρκεί 
για την κυκλοφορία τους. 

Ο προβλήτας αυτός θα κατασκευασθεί από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην θωράκιση 
του έργου με Φ.Ο. ανάλογης διαβάθμισης. Με το πέρας των εργασιών τροφοδοσίας του έργου θα 
έχουν ανασυρθεί όλοι οι Φ.Ο. που δομούν το προσωρινό λιμενικό έργο από τον γερανό του πλωτού 
σκάφους για να μεταφερθούν στην ακτή και να κατασκευασθεί το τελικό τμήμα της θωράκισης, 
προτείνεται να είναι το Δυτικό τμήμα. Συνεπώς θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η φυσιογνωμία του 
λιμένα πριν ολοκληρωθεί το έργο.  

Ο προσωρινός προβλήτας θα αποτελείται από τρεις στρώσεις Φ.Ο. με τελική στάθμη στέψης 
στο επίπεδο της πλατείας του λιμένα και του δρόμου όπως καταλήγει σε αυτόν με ύψος +4,00m. 
Θα έχει συνολικό μήκος περίπου 40m και θα καταλήγει στη ισοβαθή των -2,20m προκειμένου να 
προσεγγίσει το πλωτό σκάφος και να ξεφορτώσουν τα φορτηγά. Η πρώτη στρώση θα είναι η βάση 
του έργου από Φ.Ο. λατομείου βάρους 2,5 έως 4 τόνους με ύψος στέψης +2,50m και κυμαινόμενο 
πλάτος ανάλογα με το βάθος του πυθμένα. Ακολουθεί η δεύτερη στρώση που θα τοποθετηθεί άνω 
της πρώτης με αφετηρία τα +2,50m με ύψος 1m που θα καταλήγει στα +3,50m και θα αποτελείται 
από Φ.Ο. λατομείου βάρους 700 έως 1000 χγρ. Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί η τρίτη και τελική 
στρώση από Φ.Ο. λατομείου βάρους 2 έως 50 χγρ με ύψος στέψης +4,00m και πλάτους 6m. Η 
κλήση εκατέρωθεν του προβλήτα θα είναι 1 προς 1 , θα ξεκινάει από τη στάθμη των +4,00m και θα 
καταλήγει στον φυσικό πυθμένα. Στο καταληκτικό τμήμα του προβλήτα η κλίση θα είναι 1 προς 2 
για να εξυπηρετεί την τροφοδοσία του πλωτού σκάφους. Σημειώνεται ότι όλα τα υλικά για την 
κατασκευή του προσωρινού προβλήτα θα χρησιμοποιηθούν για το κυρίως έργο, δηλαδή αυτό της 
θωράκισης από Φ.Ο.. 

ΧΑΝΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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    Κων/νος Στεργιάννης  

    Πολιτικός Μηχανικός  
………………………… 
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Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Η προϊσταμένη  

Τμ. Προγρ.Μελετών Εργων & 
Ανάπτυξης  

 

 

Χρυσαυγή Παπαδογιάννη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

 

 

Κων/νος Στεργιάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

    
    

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθμόν 590/2019 (ΑΔΑ : ΨΑΗΖΟΕΨΡ-5Ω0) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
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