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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή χώρου λειτουργίας μιας Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος και μιας πιλοτικής (στην παρούσα 

φάση) Μονάδας Κομποστοποίησης Ιλύος. Η ιλύς θα προέρχεται από τις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ και της ΔΕΥΑΒΑ. Ο φορέας υλοποίησης 

του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ), ενώ ο φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι 

η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ). 

Η ιλύς θα προέρχεται από τις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ και της ΔΕΥΑΒΑ, ενώ η συνολική ποσότητά της εκτιμάται σε 8.094 tn/ έτος (5.540 

από τη ΔΕΥΑΧ και 2.554 από ΔΕΥΑΒΑ). Οι ποσότητες της προς επεξεργασία λυματολάσπης θα έχουν αναμιχθεί (στις δομές των 

ΔΕΥΑ) με άνυδρο ασβέστη CaO σε ποσοστό περίπου 10% επί του βάρους της λυματολάσπης. 

Στη Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης θα οδηγείται το 75% της ποσότητας ιλύος της ΔΕΥΑΧ και το σύνολο της ιλύος της ΔΕΥΑΒΑ.  

Στην Πιλοτική Μονάδα Κομποστοποίησης θα οδηγείται το 25% της ιλύος της ΔΕΥΑΧ, η οποία θα αναμειγνύεται με πληρωτικό 

υλικό (κυρίως τεμαχισμένα πράσινα απόβλητα). 

Η Μονάδα αποτελείται από: 

• την Πλατεία Κομποστοποίησης & Ωρίμανσης, η οποία περιλαμβάνει 2 ανοικτά αναδευόμενα σειράδια, με ειδικά 

διαμορφωμένο δάπεδο και σχάρα συλλογής των παραγόμενων υγρών αποβλήτων.  

• Χώρο Αποθήκευσης του Τελικού Προϊόντος, για το εξευγενισμένο κόμποστ μέχρι την τελική διάθεσή του, με εμβαδό 

περίπου 250 m2. 

Τέλος, για την εύρυθμη λειτουργία του έργου θα κατασκευαστούν μία σειρά από επιπρόσθετα έργα υποδομής (όπως πύλες 

εισόδου-εξόδου, εσωτερική οδοποιία, δεξαμενές υγρών αποβλήτων κ.α. 

Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες διαχείρισης και επεξεργασίας της λυματολάσπης θα κατασκευαστούν σε γήπεδο συνολικής 

έκτασης 4.250 m2, στη «Κορακιά» βορειοανατολικά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των 

απορριμμάτων Χανίων (ΟΕΔΑ Χανίων). 

Διοικητικά το έργο υπάγεται στην Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα στην Π.Ε. Χανίων, εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου. Χανίων και ειδικότερα της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου. 

Ο χώρος προσεγγίζεται μέσω της υφιστάμενης οδού πρόσβασης που οδηγεί στην ΟΕΔΑ Χανίων. Η εξεταζόμενη θέση βρίσκεται 

εκτός ορίων οικισμού και λοιπών περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. περιοχές Β’ Κατοικίας, κλπ), με το πλησιέστερο σημείο 

έντονης οικιστικής δραστηριότητας να εντοπίζεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5km. 

 

1.1 Είδος & Μέγεθος έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευήτων χώρων  μιας Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος και μιας πιλοτικής Μονάδας Κομποστοποίη-

σης Ιλύος. Η ιλύς θα προέρχεται από τις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ και της ΔΕΥΑΒΑ. 

Ειδικότερα ανά μονάδα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Χώρος Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης 

Η Μονάδα της Ηλιακής Ξήρανσης θα αποτελείται από δυο (2) ανοιχτές στο πάνω μέρος δεξαμενές/κλίνες ξήρανσης της λυματο-

λάσπης, εκ των οποίων η μία θα έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 1.000m3 και η δεύτερη 500m3, ούτως ώστε πέραν της διαδικασίας 

της ξήρανσης να μπορούν να καλύπτουν και τυχόν ανάγκες αποθήκευσης (ιδιαίτερα σε κρίσιμες καιρικές συνθήκες). Ο χώρος 

των Μονάδων Ηλιακής Ξήρανσης θα έχει έκταση περί τα 1.500 m2. 
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Χώρος Πιλοτικής Μονάδα Κομποστοποίησης Ιλύος 

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, τα επιμέρους τμήματα της πιλοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης της ιλύος θα είναι τα 

ακόλουθα: 

• Πλατεία Κομποστοποίησης & Ωρίμανσης, στο χώρο θα κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο και εσχάρα συλλο-

γής των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Το δάπεδο της πλατείας κομποστοποίησης και ωρίμανσης, έκτασης 455,0 m2. 

• Χώρος αποθήκευσης τελικού προϊόντος, για την ασφαλή παραμονή του εξευγενισμένου κόμποστ μέχρι την τελική διάθε-

σή του, εμβαδού περί τα 250m2. 

Λοιπά Έργα υποδομής 

Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου κατασκευάζονται μία σειρά από νέα έργα υποδομής, τα οποία είναι: 

• Πύλη εισόδου – εξόδου στην εγκατάσταση, όπου θα αναρτηθεί πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας του έρ-

γου, ο φορέας λειτουργίας, το είδος εγκατάστασης, τηλέφωνα, το ωράριο λειτουργίας κ.λπ. 

• Δεξαμενή συλλογής υγρών αποβλήτων 

• Εσωτερική οδοποιία  

• Εξοπλισμός αντιπυρικής προστασίας  

• Περιμετρική περίφραξη κατάλληλου πλάτους. 

Για την κατασκευή και την λειτουργία των μονάδων που βρίσκονται στον εν λόγω χώρο έχει εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με Αρ. Πρωτ. 1605/02-06-2021 για το έργο «Μονάδα επεξεργασίας αφυδατωμένης- ασβε-

στοποιημένης ιλύος» στην θέση Κορακιά Δ.Ε Ακρωτηρίου Δ. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης με φορέα υλοποίησης τηνΔΕΥΑΧ & 

φορέα λειτουργίας την ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ-ΟΤΑ και έχει εγκριθεί Φάκελος Συμμόρφωσης με Α.Πρωτ. 3525/21-09-2021. 

1.2 Γεωγραφική θέση  

Οι εξεταζόμενες δραστηριότητες διαχείρισης και επεξεργασίας της λυματολάσπης θα κατασκευαστούν σε γήπεδο συνολικής έ-

κτασης 4.250 m2, στη «Κορακιά» βορειοανατολικά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των α-

πορριμμάτων Χανίων (ΟΕΔΑ Χανίων). 

Διοικητικά το έργο υπάγεται στην Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα στην Π.Ε. Χανίων, εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων 

του Δ. Χανίων και ειδικότερα της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου. 

Ο χώρος προσεγγίζεται μέσω της υφιστάμενης οδού πρόσβασης που οδηγεί στην ΟΕΔΑ Χανίων. Η εξεταζόμενη θέση βρίσκεται 

εκτός ορίων οικισμού και λοιπών περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (π.χ. περιοχές Β’ Κατοικίας, κλπ), με το πλησιέστερο σημείο 

έντονης οικιστικής δραστηριότητας να εντοπίζεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5km. 



3 

 

 

Εικόνα 1: Περιοχή θέσης προτεινόμενων δραστηριοτήτων 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

- Προπαρασκευαστικές εργασίες (εκκαθάριση του χώρου, απομάκρυνση επιφανειακού χώματος (φυτόχωμα), κ.λπ.) 

- Χωματουργικές εργασίες για την εξομάλυνση του εδάφους του γηπέδου (εκσκαφές ή/και επιχώσεις) και δημιουργία κλί-

σεων προς τα έξω για την απορροή ομβρίων 

- Κατασκευή τοιχείων -όπου προβλέπεται- και των τάφρων αντιπλημμυρικής προστασίας 

- Κατασκευή των δεξαμενών  

- Εργασίες στεγανοποίησης των κλινών ξήρανσης και του χώρου προσωρινής αποθήκευσης του κόμποστ 

- Εργασίες των διάφορων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα (κράσπεδα, βάσεις τοποθέτησης εξοπλισμού κλπ) και εργα-

σίες ασφαλτόστρωσης.  

- Προσκόμιση και τοποθέτηση του προβλεπόμενου εξοπλισμού και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε αυτή τη φάση θα 

γίνουν και οι συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας  

- Οριστικές διαμορφώσεις του χώρου, καθώς και η περίφραξη 

- Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του χώρου 

Η ανάπτυξη της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης θα γίνει στο νότιο-νοτιοδυτικό τμήμα του εξεταζόμενου γηπέδου, στην οποία θα 

πραγματοποιείται η ξήρανση της ασβεστοποιημένης ιλύς από τις ΕΛΛ της ΔΕΥΑΧ και ΔΕΥΑΒΑ. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη της 

Μονάδας Κομποστοποίησης θα γίνει στο βορειοανατολικό τμήμα του εξεταζόμενου γηπέδου ανάντη της Μονάδας Ηλιακής 

Ξήρανσης. Στην εν λόγω μονάδα θα πραγματοποιείται κομποστοποίηση λυματολάσπης, η οποία θα προέρχεται από την ΕΕΛ της 

ΔΕΥΑΧ. 
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

3.1 Είσοδος Εγκατάστασης  

Στην είσοδο της εγκατάστασης διαχείρισης ιλύος θα κατασκευαστεί φυλάκιο εισόδου, το οποίο θα υποστηρίζει τη λειτουργία του 

έργου και θα λειτουργεί και ως αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού του απασχολούμενου προσωπικού. 

Για την διαμόρφωση των επιπέδων και των χώρων όπου θα εκτελούνται οι ελιγμοί των οχημάτων μεταφοράς οργανικού 

κλάσματος θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την ισοπέδωση των χώρων και την κατασκευή της 

εσωτερικής οδού. 

3.2 Κλίνες Ξήρανσης 

Οι διαμορφωμένες επιφάνειες των κλινών ξήρανσης θα είναι στεγανοποιημένες (γεωύφασμα, γεωμεμβράνη και τελική στρώση 

από θραυστό υλικό 3Α) και θα έχουν κλίση 1-2% προς χαμηλό σημείο για την απορροή των υγρών αποβλήτων προς την υπόγεια 

δεξαμενή συλλογής αυτών. Από εκεί τα παραγόμενα υγρά απόβλητα οδηγούνται προς την Μονάδα Κομποστοποίησης για την 

διαβροχή του κόμποστ. Τυχόν πλεονάζοντα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται σε μονάδες επεξεργασίες υγρών αποβλήτων, 

δεδομένου ότι αυτά ομοιάζουν με τα υγρά απόβλητα που παράγονται από την αφυδάτωση της ιλύος και συνεπώς μπορούν να 

γίνονται δεκτά στις ΕΕΛ. 

3.3 Πιλοτική Μονάδα Κομποστοποίησης Ιλύος 

Τα επιμέρους τμήματα της πιλοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης που θα κατασκευαστούν στο παρόν έργο θα είναι τα ακόλουθα: 

Πλατεία Κομποστοποίησης & Ωρίμανσης, όπου θα κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο και εσχάρα συλλογής των 

παραγόμενων υγρών αποβλήτων 

Χώρος αποθήκευσης τελικού προϊόντος, για την ασφαλή παραμονή του εξευγενισμένου κόμποστ μέχρι την τελική διάθεσή του. 

Το δάπεδο της πλατείας κομποστοποίησης και ωρίμανσης, έκτασης 455,0 m2, θα είναι: 

•  θα είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και στεγανοποιημένο 

• κατάλληλο διαμορφωμένο υπό κλίση ούτως ώστε να συλλέγονται τα παραγόμενα υγρά απόβλητα 

Ειδικότερα, το δάπεδο της πλατείας θα είναι βιομηχανικό δάπεδο από σκυρόδεμα με επίστρωση σκληρυντικού υλικού, υψηλής 

χημικής και μηχανικής αντοχής, και επιφανειακή επεξεργασία για ομαλοποίηση και λείανση. Το δάπεδο θα διακόπτεται με 

αρμούς ανοίγματος 2,0cm, ενώ επιφανειακά θα δημιουργούνται αρμοί με κοπτικό μηχάνημα που θα πληρώνονται με σφραγιστικό 

υλικό, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Προβλέπεται κλίση στα δάπεδα που ακολουθεί την κλίση του διαμορφωμένου επιπέδου 

(κλίση 1-2%). 

Στο κατάντη όριο της πλατείας διαμορφώνεται εσχαρωτό κανάλι συλλογής υγρών αποβλήτων που τα οδηγεί στη δεξαμενή 

συλλογής υγρών αποβλήτων. Από εκεί τα υγρά απόβλητα θα ανακυκλοφορούν στο υπό κομποστοποίηση υλικό για τη ρύθμιση 

της επιθυμητής υγρασίας. Σε περίπτωση περίσσειας τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται στις Μονάδες Επεξεργασίας 

Υγρών Αποβλήτων που εξυπηρετούνται από το χώρο και την παρούσα δραστηριότητα. 

3.4 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

3.4.1 Έργα Διαμόρφωσης Γηπέδου 

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου αφορούν: 

• εργασίες εξυγίανσης του χώρου (π.χ. αφαίρεση λίθων και φυτικών γαιών), 

• χωματουργικές εργασίες για την εξομάλυνση του εδάφους του γηπέδου (εκσκαφές ή/και επιχώσεις) και δημιουργία 

κλίσεων προς τα έξω για την απορροή ομβρίων. 

Πρόκειται γενικά για εργασίες που διαμορφώνουν την επιφάνεια του εδάφους του γηπέδου υπερυψώνοντας ή υποβαθμίζοντάς 

την κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο ύψος για να υποδεχθεί τις επιμέρους εγκαταστάσεις και γενικότερα του 

συνόλου των έργων υποδομής. 
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Οι εξεταζόμενες μονάδες αναπτύσσονται σε υψόμετρο ≈72.00m, τα πρανή τόσο των εκσκαφών όσο και των επιχώσεων έχουν 

κλίση 1:2 (ύψος:μήκος) και παρουσιάζουν μέγιστη υψομετρική διαφορά 4,00m.  

Η πρώτη κλίνη ξήρανσης η οποία και συναντάται βόρειοανατολικά της εγκατάστασης έχει έκταση 1.000 m2 και διαστάσεις 50 

μέτρα μήκος και 20 μέτρα πλάτος, με την κλίση για απορροή των υγρών αποβλήτων να ανέρχεται σε 1,9% με κατεύθυνση από 

βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Η δεύτερη κλίνη συναντάται στα ανατολικά της πρώτης και έχει έκταση 500 m2 και διαστάσεις 

50 μέτρα μήκος και 10 μέτρα πλάτος, με την κλίση για απορροή των υγρών αποβλήτων να ανέρχεται σε 1,7% με κατεύθυνση από 

βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Και στις δύο κλίνες η είσοδος γίνεται από το νοτιοδυτικό άκρο, με ράμπα εισόδου με κλίση 

7,5%. 

πλατεία κομποστοποίησης έχει έκταση 455 m2, με την κατά μήκος κλίση για απορροή των υγρών αποβλήτων να ανέρχεται σε 

1,5% με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Όσον αφορά την κατά πλάτος κλίση, στο μέσο της πλατείας 

σχηματίζεται βαθύ σημείο στο οποίο καταλήγουν τα υγρά απόβλητα των σειραδίων, με κλίση 1,5% από δυτικά προς ανατολικά 

και 1% από ανατολικά προς δυτικά.  

Όσον αφορά το χώρο αποθήκευσης του παραγόμενου κόμποστ, οι κλίσεις είναι προς το εξωτερικού του χώρου, με τα όμβρια 

ύδατα να παραλαμβάνονται από τάφρο απορροής. Η κλίση του δαπέδου ανέρχεται σε 1,0%. 

3.4.2 Έργα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων 

Αρχές Σχεδιασμού Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

Οι στόχοι της διευθέτησης ομβρίων είναι οι εξής: 

• Να απάγονται τα όμβρια πριν αυτά μπουν στο χώρο των κλινών και της κομποστοποίησης και να οδηγούνται με 

ασφάλεια κατάντη του χώρου. 

• Να προστατεύονται, γενικά, τα φυσικά και τα τεχνητά πρανή. 

Το σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας παρουσιάζεται στο σχέδιο ΓΕΝ-2 «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» .  

Η αντιπλημμυρική προστασία του συνολικού έργου εξασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων έργων: 

• Δημιουργία κατά μήκος κλίσεων και επικλίσεων στο σώμα των οδών. 

• Αντιπλημμυρικες τάφροι προστασίας από τις εξωτερικές λεκάνες απορροής και διόδευση των ομβρίων προς τον 

αποδέκτη. 

• 2 Φρεάτια συμβολής τάφρων επαρκών διαστάσεων.  

• 4 Τάφροι προστασίας εντός της εγκατάστασης και περιμετρικά αυτής.  

Οι αντιπλημμυρικές τάφροι προστασίας Τ1 και Τ2 του έργου, θα δέχονται αρχικά τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών της 

εγκατάστασης όπου θα τα οδηγούν σε Φρεάτια (Φ1 συμβολής & Φ2 εκβολής) και στη συνέχεια στον αποδέκτη στο ΒΔ τμήμα 

μέσω σωληνωτού αγωγού, θα έχουν ορθογωνική διατομή πλάτους 0,40m κυμαινόμενου ύψους και θα είναι επενδεδυμένη από 

σκυρόδεμα. Επιπλέον, κατασκευάζεται στο ΝΑ τμήμα της εγκατάστασης, στην περιοχή της πύλης εισόδου/εξόδου, η τάφρος Τ3 

διατάσεων 0,30χ0,30m για την όδευση των ομβρίων στο φρεάτιο Φ1 και κατόπιν μέσω της τάφρου Τ4 στον αποδέκτη.  

Η τάφρος αντιπλημμυρικής προστασίας Τ4 κατασκευάζεται στο νότιο και δυτικό τμήμα και οδηγεί τα όμβρια στο Φρεάτιο εκβολής 

Φ2. Παραλαμβάνει όμβρια τόσο από εξωτερικές λεκάνες όσο και το μεγαλύτερο τμήμα της εσωτερικής λεκάνης. Η τάφρος είναι 

επενδεδυμένη από σκυρόδεμα, ορθογωνικής διατομής 0,40χ0,60m και είναι καλυμμένη με εσχάρα βαρέως τύπου σε ολόκληρο το 

μήκος της. 

Τέλος, στο φρεάτιο εκβολής τοποθετείται σωληνωτός αγωγός διαμέτρου D800 για την απορροή των ομβρίων στον αποδέκτη.  

Σημειώνεται ότι για την κατασκευή των τάφρων και των φρεατίων χρησιμοποιείται οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με χαλύβδινο 

οπλισμό εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο αντίστοιχο σχέδιο των λεπτομερειών. 
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3.4.3 Έργα Συλλογής Και Διαχείρισης Στραγγισμάτων 

Τα υγρά απόβλητα προκύπτουν από διάφορα στάδια της διεργασίας αλλά και από διαφορετικούς χώρους μέσα στην 

εγκατάσταση (κλίνες ξήρανσης, πλατεία κομποστοποίησης & ωρίμανσης, κλπ). Η υιοθετούμενη τεχνολογία των εξεταζόμενων 

μονάδων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των τελικώς απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων και στη μεγιστοποίηση της 

ανακύκλωσης αυτών µε τη δημιουργία ενός «κλειστού» συστήματος νερού. Με βάση αυτό το κλειστό σύστημα, η ανάγκη για νερό 

στις παραγωγικές διαδικασίες καλύπτεται από τη δεξαμενή συλλογής υγρών αποβλήτων. 

3.4.4       Περίφραξη 

Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιμετρικά σε όλο το μήκος των ορίων του οικοπέδου και θα έχει μήκος 264m.  

Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων της και από την εγκατάσταση θα πραγματοποιείται ελεγχόμενα από την πύλη εισόδου 

3.4.5   Πύλη εισόδου – εξόδου στην μονάδα 

Για τις ανάγκες της εισόδου και εξόδου στις μονάδες προβλέπεται πύλη εισόδου – εξόδου, στην οποία θα αναρτηθεί πινακίδα που 

θα αναγράφεται το είδος εγκατάστασης, τηλέφωνα και το ωράριο λειτουργίας.  

3.4.6 Ενημερωτική πινακίδα 

Στην είσοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών:  

3.4.7 Φυλάκιο εισόδου-χώρος παραμονής προσωπικού-αποθήκη 

Εντός της εγκατάστασης και πλησίον της πύλης εισόδου θα εγκατασταθεί φυλάκιο εισόδου. Το φυλάκιο εισόδου θα έχει 

εμβαδό ~12 m².  

3.4.8 Έργα Εσωτερικής Οδοποιίας 

Το σύνολο της οδοποιίας θα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός.  

3.4.9 Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας 

Θα κατασκευαστούν όλα τα απαιτούμενα δίκτυα, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς. 

 

Χανιά, Σεπτέμβριος 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Χρυσαυγή Παπαδογιάννη             Χριστίνα Κοτσιφάκη 

   Πολιτικός Μηχανικός                   Χημικός Μηχανικός 

 Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ 

 

 

Εμμανουήλ Κασαπάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθμ. 587/2021 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
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