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1 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 

 Γενικά 
Κατά την διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων της 25ης – 26ης Φεβρουαρίου 2019 εκδηλώθηκαν 

αστάθειες και σημαντικές καταπτώσεις βράχων από τα πρανή του λιμένα της Χώρας Σφακίων. Μεγάλα 

βραχοτεμάχη αποσπάστηκαν και κατέρρευσαν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου και της 

προβλήτας. Ο λόφος που σημειώθηκαν οι αστοχίες χαρακτηρίζεται από έντονη μορφολογία στο 

παράκτιο τμήμα του. Ειδικότερα στη Δ και ΝΔ πλευρά του, κάτω από το Βενετσιάνικο φρούριο που 

δεσπόζει στην κορυφή του λόφου (σε υψόμετρο μερί το +46μ.), τα πρανή παρουσιάζουν πολύ 

απότομες κλίσεις και μεγάλα ύψη. Η οδός που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι βρίσκεται σε υψόμετρο 

+6.50μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Αντίθετα ο λόφος στην Α και ΒΑ πλευρά του χαρακτηρίζεται 

από ήπια σχετικά μορφολογία με ομαλή μετάβαση ως προς τον ανάντη δρόμο και φυσικά πρανή που 

είναι φυτοκαλυμμένα με πεύκα Τα φαινόμενα των βραχοπτώσεων συνέπεσαν χρονικά με την περίοδο 

κατά την οποία επιχειρείται αναβάθμιση της περιοχής των Σφακιών μέσω ανάδειξης του 

Βενετσιάνικου φρουρίου. 
 

Το Λιμάνι της Χώρας Σφακιών έχει μεγάλη εμπορική σημασία για την περιοχή, διότι συνδέει την 

ηπειρωτική Κρήτη με διάσημους τουριστικούς προορισμούς όπως η Γαύδος, το φαράγγι της Σαμαριάς 

κλπ. και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες κατακλύζεται από κόσμο. Για την αντιμετώπιση των 

βραχοπτώσεων η Διευθυνση Οδικών Υποδομών προχώρησε στη σύναψη σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με την εταιρεία Ο.Τ.Μ. Α.Τ.Ε. για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στις 

διαδικασίες ωρίμανσης του έργου. 
 

Ο σκοπός του προς δημοπράτηση έργου είναι η κατασκευή έργων προστασίας έναντι βραχοπτώσεων 

κατά μήκος του υφιστάμενου παραλιακού δρόμου πρόσβασης στον Λιμένα «Μαύρης Λιμνιώνας» της 

Χώρας Σφακίων της Π.Ε. Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

 
 Χωροθέτηση έργου 

Το έργο χωροθετείται ανάντη της οδού πρόσβασης για τον λιμένα «Μαύρης Λιμνιώνας» της Χώρας 

Σφακίων, στην περιοχή του λόφου του κάστρου Σφακίων. Εκτείνεται από την περιοχή της σκάλας που 

οδηγεί στον δημόσιο χώρο στάθμευσης μέχρι το υπάρχον τοιχίο στην περιοχή του λιμένα με συνολικό 

μήκος άξονα περί τα 450μ. Η όλη διαδρομή χωρίζεται σε έξι (6) περιοχές, ανάλογα με την κλίση, την 

γεωλογία, την δενδροφύτευση και την έκταση του προβλήματος. Οι περιοχές διακρίνονται στον 

επόμενο πίνακα και χαρακτηρίζονται ως «Σ», «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» με αρχή της χιλιομέτρησης 

στην βάση της σκάλας. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΚΟΣ Χ.θ. 

«Σ» 50 0+000 έως 0-050 

«Α» 50 0+000 έως 0+050 

«Β» 110 0+050 έως 0+160 

«Γ» 50 0+160 έως 0+210 

«Δ» 50 0+210 έως 0+260 

«Ε» 190 0+260 έως 0+450 
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Περιοχή «Σ» 

Η Περιοχή «Σ» (μήκους περίπου 50 μ.) περιλαμβάνει την έκταση στο βόρειο τμήμα του λόφου του 

βενετσιάνικου κάστρου δίπλα στην δημόσια σκάλα μήκους 40μ. που συνδέει τον δημόσιο χώρο 

στάθμευσης με το λιμάνι (απόλυτο υψόμετρο σκάλας από +7,00 έως περίπου +17,00). Βόρεια της 

περιοχής αυτής βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης μεγάλων οχημάτων, το Πνευματικό κέντρο του Δήμου 

και η παιδική χαρά. Νοτιοανατολικά βρίσκεται το Δημαρχείο. 

Η μέση κλίση της περιοχής «Σ» είναι περί τις 40ο και το συνολικό ύψος της πλαγιάς περί τα 30μ. Η 

πλαγιά είναι ανώμαλη με αναβαθμούς που ευνοούν την αναπήδηση και με πυκνή κάλυψη από ψηλά 

δέντρα. Η προστασία της περιοχής είναι αυξημένης σημασίας λόγω της ύπαρξης κατάντη του 

πνευματικού κέντρου και της παιδικής χαράς στο απόλυτο υψόμετρο +7,00. 

Περιοχή «Α» 

Η περιοχή «Α» (μήκους 50 μ.) περιλαμβάνει την έκταση στο δυτικό τμήμα του λόφου που είναι 

φυτοκαλυμμένος με πεύκα και πιο συγκεκριμένα τη περιοχή απέναντι από το Ηρώο και το 

αναψυκτήριο. Η δεύτερη περιοχή μελέτης, εκτείνεται από την απόληξη της δημόσιας σκάλας μέχρι και 

το μνημείο. Δυτικά της περιοχής αυτής βρίσκεται το εστιατόριο «Δελφίνι» και το Ηρώο ενώ ανατολικά 

και σε απόλυτο υψόμετρο +46 βρίσκεται το Βενετσιάνικο Φρούριο. Η μέση κλίση της περιοχής «Α» 

είναι περί τις 38ο και το συνολικό ύψος της πλαγιάς περί τα 33μ. 

Βράχοι με πιθανότητα απόσπασης βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα. Η πλαγιά είναι ανώμαλη με 

αναβαθμούς που ευνοούν την αναπήδηση και με πυκνή κάλυψη από ψηλά δέντρα. Η εκσκαφή του 

αρχικού βράχου δημιούργησε μία επιφάνεια ευπαθή σε διάβρωση. Η προστασία της περιοχής είναι 

αυξημένης σημασίας λόγω της ύπαρξης κατάντη της οδού πρόσβασης στο λιμάνι και υφιστάμενων 

θέσεων στάθμευσης. 

Περιοχή «Β» 

Η περιοχή «Β» (μήκους 110 μ.) περιλαμβάνει την έκταση στο δυτικό τμήμα του λόφου του κάστρου. Η 

τρίτη περιοχή μελέτης ξεκινά από το μνημείο και φτάνει λίγο μετά τον στύλο της ΔΕΗ. Είναι η περιοχή 

ακριβώς κάτω από το Βενετσιάνικο Φρούριο. Εκεί βρίσκονται η προβλήτα και το αναψυκτήριο. Ο 

λόφος είναι φυτοκαλυμμένος με πεύκα μόνο στο πρώτο του τμήμα. Η μέση κλίση της περιοχής είναι 

περί τις 45ο και το συνολικό ύψος της πλαγιάς περί τα 41μ. Βράχοι σημαντικού μεγέθους με 

πιθανότητα απόσπασης βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα. Η πλαγιά είναι ανώμαλη με αναβαθμούς 

που ευνοούν την αναπήδηση, χωρίς φύτευση. Η εκσκαφή του αρχικού βράχου δημιούργησε μία 

επιφάνεια ευπαθή σε διάβρωση. Η προστασία της περιοχής είναι αυξημένης σημασίας λόγω της 

ύπαρξης κατάντη της οδού πρόσβασης στο λιμάνι και υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης. 

Περιοχή «Γ» 

Η περιοχή «Γ» (μήκους 50 μ.) περιλαμβάνει την έκταση στο νότιο-δυτικό τμήμα του λόφου του 

κάστρου. Η τέταρτη περιοχή μελέτης ξεκινά λίγο μετά τον στύλο της ΔΕΗ και φτάνει μέχρι τη στροφή, 

λίγο πριν την δεύτερη προβλήτα του λιμανιού . Είναι και αυτή περιοχή κάτω από το Βενετσιάνικο 

Φρούριο. 

Η μέση κλίση της περιοχής είναι περί τις 48ο και το συνολικό ύψος της πλαγιάς περί τα 46μ. Βράχοι με 

πιθανότητα απόσπασης βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα. Η πλαγιά είναι ανώμαλη με αναβαθμούς 

που ευνοούν την αναπήδηση, χωρίς φύτευση. 
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Περιοχή «Δ» 

Η περιοχή «Δ» (μήκους 50 μ.) περιλαμβάνει την έκταση στο νότιο τμήμα του λόφου του κάστρου. 

Ξεκινά από τη στροφή και φτάνει μέχρι το σημείο που αρχίζει η σάρα. 

Η μέση κλίση της περιοχής είναι περί τις 60ο και το συνολικό ύψος της πλαγιάς περί τα 35μ. Βράχοι με 

πιθανότητα απόσπασης βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα. Η πλαγιά είναι ανώμαλη, χωρίς φύτευση. 

Η προστασία της περιοχής «Δ» είναι αυξημένης σημασίας λόγω της ύπαρξης κατάντη της οδού 

πρόσβασης στο λιμάνι και της προβλήτας. Θα απαιτηθεί ιδιαίτερη λύση λόγω της ανάγκης διατήρησης 

του πλάτους της οδού και της στενότητας χώρου. 

Περιοχή «Ε» 

Η περιοχή «Ε» (μήκους περί τα 200 μ.) ξεκινά από την περιοχή της σάρας που βρίσκεται στον πόδα του 

τριώροφου υπό επισκευή ξενοδοχείου που χωροθετείται σε απόλυτο υψόμετρο περίπου +25. Βράχοι 

με πιθανότητα απόσπασης βρίσκονται σε διάφορα υψόμετρα. Η πλαγιά δεν έχει αναβαθμούς που 

ευνοούν την αναπήδηση , χωρίς φύτευση. Η μέση κλίση του πρανούς είναι περί τις 25ο και το 

συνολικό ύψος του περί τα 45μ. 

 

 Γεωλογικο-γεωτεχνικά στοιχεία της περιοχής του έργου 

Οι απαντώμενοι τύποι βραχόμαζας είναι δολομιτικά μάρμαρα και αργιλικοί σχιστόλιθοι. Ο 

επιφανειακός εδαφικός μανδύας είναι εκτιμώμενου πάχους περί το 1.0μ. Η γενική ευστάθειά του 

μανδύα υπό «συνήθεις» συνθήκες δεν φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα. Απαντάται σε πρανή 

φυσικά και τεχνητά με ποικιλία κλίσεων και υψών χωρίς να εμφανίζει ιδιαίτερα προβλήματα γενικής 

ευστάθειας, υπό συνήθεις μακροχρόνιες δράσεις. Οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν στον εδαφικό 

μανδύα εντοπίζονται γενικά: 

a. Στις διαβρώσεις, κυρίως από την δράση επιφανειακών υδάτων, κυρίως στα εκσκαμμένα η 

φυτεμένα πρανή και στην απουσία αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

b. Στις υποσκαφές, λόγω διάβρωσης, συμπαγών όγκων συγκρατούμενων εντός του μανδύα και τη 

συνακόλουθη απελευθέρωση τους με τη μορφή βραχοπτώσεων. 

Ως προς τη μεθοδολογική προσέγγιση των προτεινόμενων μέτρων για την προστασία έναντι 

βραχοπτώσεων επισημαίνεται ότι: 

(i) Τα πλέον διαβρωμένα τμήματα εδαφικών επιφανειακών ζωνών (π.χ. πρανή ορυγμάτων) θα 

αφαιρεθούν ή θα προστατευτούν κατάλληλα από περαιτέρω διάβρωση (αντιστήριξη, 

αντιδιαβρωτική ενίσχυση κλπ). 

(ii) Τα πλέον επισφαλή επικρεμάμενα τεμάχη βράχων (και ιδιαίτερα αυτά με όγκο άνω των 2 

κυβικών μέτρων) που προεξέχουν από τον εδαφικό μανδύα θα απομακρυνθούν, στο μέτρο του 

δυνατού και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να στερεωθούν. 

(iii) Για τα εναπομένοντα επιφανειακά τεμάχη βράχου και το επιφανειακό πάχος εδαφικού μανδύα, 

θα προβλέπονται κατάλληλα παθητικά μέτρα αντιμετώπισης και προστασίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων (οδικών υποδομών, λιμένα, δημόσιων χώρων, κλπ), όπως βραχοπαγίδες, 

φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων κλπ. 

 

 Τεχνικό αντικείμενο 

Τα προς κατασκευήν έργα ευρίσκονται στις περιοχές «Σ», «Α», «Β», «Γ» «Δ» και «Ε». Ακολουθεί 

σύντομη περιγραφή του είδους των μέτρων αποκατάστασης και σταθεροποίησης βραχοπτώσεων : 
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o Απομάκρυνση επισφαλών τεμαχών (ξεσκάρωμα) στις περιοχές του κάστρου και του λιμένα 

από ειδικά συνεργεία που διαθέτουν σχετική εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό και στερέωση 

κάποιων τεμαχών των οποίων η απομάκρυνση μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη 

αποσταθεροποίηση, υπό την επίβλεψη έμπειρου γεωλόγου η γεωτεχνικού μηχανικού. 

o Διαμόρφωση βραχοπαγίδας περιμετρικά της οδού στις περιοχές «Σ», «Α», «Β», «Γ» και «Δ» με 

κατασκευή τοιχίου ποδός κατάλληλου ύψους μετά την καθαίρεση των υφιστάμενων τοιχίων 

(με εξαίρεση την περιοχή «Σ»). Επισκευή και επέκταση του υπάρχοντος τοιχίου στην περιοχή 

«Ε». 

o Επένδυση του ορύγματος με ελεύθερο πλέγμα στην περιοχή «Α» και σε τμήμα της περιοχής 

«Β» και προστασία του ορύγματος με αγκυρούμενο πλέγμα στο υπόλοιπο τμήμα της περιοχής 

«Β» και στην περιοχή «Γ». 

o Προστασία έναντι διάβρωσης με την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου στο φρύδι ανάντη 

του ορύγματος στις περιοχές «Α», «Β», «Γ» και «Δ» με κατάλληλη διαμόρφωση της 

παροχέτευσης της σε διάφορα σημεία με κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων και παροχέτευση 

των υδάτων κάτω από την παραλιακή οδό μέσω σωληνωτών οχετών. 

o Κατασκευή αποστραγγιστικών οπών όπου χρειάζεται 

o Εγκατάσταση, ανάντη του ορύγματος αγκυρωμένων φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων στις 

περιοχές «Α», «Β» και «Γ». 

o Ανακατασκευή της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών σε όλο το μήκος επέμβασης και 

διαγράμμιση του οδοστρώματος. 

 
 

2 ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 Μέτρα αποκατάστασης και σταθεροποίησης 

Τα μέτρα σταθεροποίησης - ενίσχυσης της ευστάθειας των πρανών των υφιστάμενων ορυγμάτων, και 

προστασίας έναντι βραχοπτώσεων και συνοψίζονται στον Πίνακα της παραγράφου 2.4 και 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

 Γενικές εκσκαφές/καθαρισμοί 

Πριν από την κατασκευή και εγκατάσταση οποιουδήποτε υλικού πρέπει να προετοιμαστεί η περιοχή 

της θεμελίωσης των φρακτών και της στερέωσης των διχτυών όπως και η όψη του ορύγματος. Θα 

πρέπει να καθαριστεί από κάθε βλάστηση για να διευκολυνθεί η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση του 

προσωπικού και του εξοπλισμού και να είναι δυνατή η σκυροδέτηση και η κατασκευή των αγκυρίων 

στερέωσης φρακτών και διχτυών. Στις επιφάνειες των πρανών που πρόκειται να κατασκευαστούν τα 

αγκύρια ή/και πρόκειται να επενδυθούν με συρματόπλεγμα, θα προηγηθεί αφαίρεση επικαθήμενων 

χαλαρών (όπου απαιτείται). Σε μήκος της τάξης των 3-4m στην περιοχή ανάντη του χείλους των 

ορυγμάτων, θα προηγείται εξομάλυνση της περιοχής και κοπή της βλάστησης, με διατήρηση του 

ριζικού συστήματος. 

 

 Ξεσκάρωμα / Στερεώσεις βραχοτεμαχών 

Θα γίνει επιλεκτική απομάκρυνση επισφαλών μεμονωμένων βραχοτεμαχών (και ιδιαίτερα αυτά με 

όγκο άνω των 2 κυβικών μέτρων) χωρίς τη χρήση εκρηκτικών από όλη της επιφάνεια του φυσικού 

πρανούς του λόφου από ειδικά συνεργεία που διαθέτουν σχετική εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό, 

υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη έμπειρου γεωλόγου ή γεωτεχνικού μηχανικού. Η εξειδικευμένη 
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ομάδα εργασίας θα απομακρύνει όλα τα ασταθή μέρη, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μηχανικά μέσα 

επαρκούς ισχύος (σφύρα, τρυπάνι,   χτυπήματα με το χέρι). Για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια 

των εργασιών καθαρισμού δε θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στην οδό προς το λιμάνι. 

 

Σε περίπτωση που κατά την κρίση των εξειδικευμένων συνεργείων η τυχόν απομάκρυνση και 

καθαίρεση μεμονομένων επισφαλών βραχοτεμαχών μπορεί (εν δυνάμει) να προκαλέσει 

αποσταθεροποίηση και άλλων τεμαχίων, οφείλουν αυτά να στερεωθούν με κατάλληλης ικανότητας 

πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα και σύμφωνα με τη μελέτη 

εφαρμογής που θα συντάξει ο Ανάδοχος. Ενδεικτικά για την στερέωση βραχοτεμαχών μπορούν να 

γίνει με την τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος από γαλβανισμένα συρματόσχοινα, με 

ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού 120 KN/m και την εφαρμογή μόνιμων, γαλβανισμένων, πλήρως 

εμβαπτισμένων αγκυρίων Φ25, B500c, μήκους περίπου 3,0 μ. 

 

 Τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

Εγκατάσταση, ανάντη του ορύγματος, και επί του φυσικού πρανούς φρακτών ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων στις περιοχές «Α», «Β» και «Γ» από ειδικά συνεργεία που διαθέτουν σχετική εμπειρία 

και κατάλληλο εξοπλισμό. Οι φράκτες ανάσχεσης θα θεμελιώνονται με ορθοστάτες επί των 

διαπλατύνσεων της τάφρου αποστράγγισης και θα στερεώνονται με κατάλληλες αγκυρώσεις που θα 

προκύψουν μετά την εκτέλεση επαρκούς αριθμού δοκιμών εξολκεύσεων και τη σύνταξη μελέτης 

εφαρμογής του Αναδόχου. Προβλέπεται η τοποθέτηση φραχτών στις περιοχές «Α» και «Γ» συνολικού 

μήκους 100 μέτρων ύψους 2,0m και ονομαστικής ικανότητας απορρόφησης ενέργειας 500kJ και 

τοποθέτηση φραχτών στην περιοχή «Β» μήκους περί τα 100 μέτρα ύψους 4,0m και ονομαστικής 

ικανότητας απορρόφησης ενέργειας 2000kJ. Το σύστημα του φράχτη θα πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό εργαστηρίου, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η προβλεπόμενη από την μελέτη ικανότητα 

απορρόφησης ενεργείας, σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία ETAG 027. 

 
 Τοποθέτηση ελεύθερων διχτυών 

Για την προστασία των υφιστάμενων πρανών έναντι μικροκαταπτώσεων στις περιοχές «Α» και «Β» 

προβλέπεται κατά τόπους (από Χ.Θ. 0+000÷ 0+107) να γίνει επένδυση της επιφάνειας των ορυγμάτων 

από ελεύθερα πλέγματα ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής 60 KN/m2. Για την στερέωση των πλεγμάτων 

ανάντη του οφρύος των ορυγμάτων θα γίνει ανά 2μ. αγκύρωση των πλεγμάτων με ηλώσεις βράχου 

Φ25/200mm Β500c μήκους 3,0m. 

 

 Τοποθέτηση αγκυρωμένων διχτυών 

Για την ενίσχυση της ευστάθειας των πρανών των υφιστάμενων ορυγμάτων στις περιοχές «Β» και «Γ» 

και την προστασία των πρανών έναντι διάβρωσης προβλέπεται κατά τόπους (από Χ.Θ. 0+107÷ 0+220) 

η εφαρμογή πλήρως αγκυρούμενων πλεγμάτων ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής 60 KN/m2 από 

γαλβανισμένο συρματόπλεγμα. Οι επεμβάσεις αυτές εντάσσονται στα μέτρα ενεργητικού χαρακτήρα, 

καθώς ο σκοπός τους είναι η σταθεροποίηση των ορυγμάτων - η αύξηση των περιθωρίων ασφάλειας 

των υφιστάμενων πρανών έναντι αστοχιών. Τα αγκύρια μήκους περί τα 2,5-3,0μ. θα φέρουν 

γαλβανισμένη ράβδο νευροχάλυβα Φ25 Β500c ή άλλου ισοδύναμου τύπου θα κατασκευαστούν είτε 

με διατρητικό φορείο από προσωρινό δάπεδο εργασίας σε επίχωση είτε με αερόσφυρες διά χειρός 

από εναερίτες. Ο κάνναβος κατασκευής τους θα έχει διαστάσεις SνxSh=2,0x2,0μ στην περιοχή «Β» (από 

Χ.Θ.0+107÷0+160) και διαστάσεις SνxSh=3,0x3,0μ. στην περιοχή «Γ» (από Χ.Θ.0+160÷0+220). Οι 
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ακριβείς διαστάσεις των αγκυρίων (κάνναβος και μήκος) θα προκύψουν μετά από την εκτέλεση 

επαρκούς αριθμού δοκιμών εξολκεύσεων και τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου. 

 

 Κατασκευή βραχοπαγίδων 

Στις περιοχές «Σ», «Α», «Β» «Γ» και «Δ» στον πόδα του ορύγματος και έμπροσθεν των υφιστάμενων 

χαμηλών τοιχίων τα οποία πρόκειται να καθαιρεθούν (με εξαίρεση την περιοχή «Σ») προβλέπεται η 

κατασκευή τοιχίου βραχοπαγίδας μορφής L από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 και οπλισμό με 

χάλυβα Β500C σε τμήματα των 12 μ.. Τα τοιχία στις περιοχές «Σ» και «Δ» θα έχουν ύψος κορμού περί 

τα 2,00μ., ενώ στις περιοχές «Α» «Β» και «Γ» το ύψος κορμού θα είναι περί τα 3,00μ. Στην περιοχή «Ε» 

και για μήκος περί τα 20μ. θα γίνει επέκταση του υφιστάμενοι τοιχίου, το οποίο έχει ύψος περί το 

1,5μ. Οι ακριβείς διαστάσεις της ανωδομής και θεμελίωσης των ανωτέρω τοιχίων θα προκύψουν μετά 

από τη μελέτη εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Ο χώρος όπισθεν των τοίχων θα λειτουργεί 

ως χώρος παγίδευσης υλικών βραχοπτώσεων και για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιχωθεί μερικώς (σε 

πάχος 0,30 έως 0,60μ.) με κοκκώδη υλικά κατηγορίας Ε2 έως Ε3 με ποσοστό λεπτόκοκκων μικρότερο 

του 10%, υλοποιώντας μία βραχοπαγίδα, η οποία συνιστάται να καθαρίζεται περιοδικά. Η εξωτερική 

όψη των τοίχων θα επενδυθεί με λίθους για την καλύτερη εναρμόνιση του τοίχου με το περιβάλλον. 

Για την έδραση της λίθινης επένδυσης θα διαμορφωθεί ειδική προεξοχή στο θεμέλιο του πεδίλου του 

τοίχου προς την πλευρά της οδού. 

 

 Κατασκευή συστήματος αποστράγγισης 

Προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης επιφανειακής τάφρου συλλογής ομβρίων κατά μήκος της 

στέψης του ορύγματος για τον έλεγχο της διείσδυσης επιφανειακών υδάτων, παρεμπόδιση της 

διάβρωσης της όψης και μετριασμό της επιφανειακής διάβρωσης των πρανών. Η τάφρος θα είναι 

τραπεζοειδούς διατομής οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 και χάλυβα S500, ελάχιστου πλάτους 0,60 μ. 

και θα κατασκευαστεί σε τμήματα των 12μ. από τα κατάντη προς τα ανάντη. Η κατασκευή της εν λόγω 

τάφρου θα πρέπει να γίνει μετά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής των φραχτών ανάσχεσης 

προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι απαιτούμενες διευρύνσεις της τάφρου (σε διαστήματα 8-12μ.) 

εντός των οποίων θα τοποθετηθούν οι πλάκες στήριξης των ορθοστατών των φρακτών ανάσχεσης και θα 

γίνει η αγκύρωση αυτών. 

Σε τέσσερις (4) θέσεις (ανά 50 μ.περίπου) προβλέπεται η κατασκευή βαθμιδωτών ρείθρων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25. για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της 

αποστραγγιστικής τάφρου προς την θάλασσα. Ειδικότερα στην βάση του ορύγματος τα όμβρια ύδατα 

θα παροχετεύονται μέσω σωληνωτών οχετών διαμέτρου Φ100, εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα, κάτω 

από την παραλιακή οδό και εγκάρσια αυτής προς τη θάλασσα. Για την ακριβή προσαρμογή των 

βαθμιδωτών ρείθρων στο εδαφικό ανάγλυφο απαιτείται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής από 

πλευράς του Αναδόχου μετά από την λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής 

ενδιαφέροντος. 
 

Τέλος, για την αντιμετώπιση υπόγειας υδροφορίας στην περιοχή «Α» και όπου αλλού απαιτηθεί, 

ενδέχεται να απαιτηθεί τοπική εφαρμογή μόνιμων οπών αποστράγγισης από σωλήνες PVC μήκους 8 

μέτρων ονομαστικής διαμέτρου 3’’ με ανωφερική κλίση 10ο. 

 

 Πρόσθετες εργασίες 

Παράλληλα με τα μέτρα σταθεροποίησης - ενίσχυσης της ευστάθειας των πρανών και της προστασίας 

έναντι βραχοπτώσεων απαιτούνται και κάποια συνοδά έργα όπως: 
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 Νέα χάραξη παραλιακής οδού πλάτους 6,0μ. – Εργασίες οδοποιίας. 

Για την προστασία της οδού προέκυψε η απαίτηση πρόβλεψης χώρου παγίδευσης και κατασκευής 

βραχοπαγίδας σε μικρή σχετικά απόσταση τον πόδα των υφιστάμενων ορυγμάτων. Για το λόγο αυτό 

απαιτείται να γίνει μικρή παραλλαγή του άξονα της παραλιακής οδού προς «Μαύρη Λημνιώνα». και η 

επαναχάραξη αυτής για το μήκος της επέμβασης (περί τα 345μ.) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 

οδός θα έχει σταθερό πλάτος 6,0μ. Σε όλο το μήκος της ανακατασκευής του καταστρώματος της οδού 

προβλέπεται να γίνει ανακατασκευή της οδοστρωσίας με την κατασκευή μίας (1) στρώσης υπόβασης 

μεταβλητού ύψους, μίας (1) στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου ύψους 0,10μ. καθώς και μίας (1) 

στρώσης βάσης συμπυκνωμένου ύψους 0,10μ. Τέλος σε όλο το πλάτος της υφιστάμενης οδού θα γίνει 

κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής 

ασφάλτου και διαγράμμιση του οδοστρώματος. 

 Μετακίνηση στεγάστρου & εκδοτηρίου εισιτηρίων 

Λόγω της επαναχάραξης της οδού και της κατασκευής των βραχοπαγίδων στον πόδα του ορύγματος, 

είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση και μετακίνηση του υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου και 

του υφιστάμενου εκδοτηρίου εισιτηρίων σε παρακείμενες θέσεις που θα υποδειχτούν από το 

Λιμενικό Σώμα. 

 

 Περιορισμοί 

 Μέτρα ασφαλείας 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για 

την προστασία των εργαζομένων και των διερχομένων σύμφωνα με το ΣΑΥ-ΦΑΥ που θα 

εκπονήσει ο Ανάδοχος. Οποιαδήποτε εργασία που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος και ειδικά αυτές που 

αφορούν την απομάκρυνση/ξεσκάρωμα και τις στερεώσεις μεμονωμένων   ογκολίθων,   τις 

εργασίες εκσκαφών και καθαρισμού των φυσικών και τεχνητών πρανών, την κατασκευή τεχνικών 

έργων επί των πρανών κλπ θα πρέπει να είναι απολύτως ελεγχόμενη προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων ζωών ή των περιουσιών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 

επιβεβλημένη η παρουσία επί τόπου του έργου για όλο το διάστημα που εκτελούνται οι 

χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες τεχνικών έργων από τον Ανάδοχο ενός (1) έμπειρου 

Γεωτεχνικού Μηχανικού και ενός (1) έμπειρου Γεωλόγου. 

 Κατασκευασιμότητα 

Η εργασία απομάκρυνσης και στερέωσης των επισφαλών τεμαχών βραχοπτώσεων είναι πολύ 

σημαντικό να γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν σχετική εμπειρία και κατάλληλο 

εξοπλισμό. 

 
Επίσης επισημαίνεται, ιδίως σε ότι αφορά την εγκατάσταση και αποτελεσματικότητα των 

προβλεπόμενων φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων, είναι πολύ σημαντικό να επιλεγούν αξιόπιστοι 

προμηθευτές οι οποίοι θα πιστοποιούν το σύστημα ανάσχεσης και θα τεκμηριώνουν ότι αυτό 

διαθέτει κατ’ ελάχιστον την προβλεπόμενη από την μελέτη ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. 

 Ελαχιστοποίηση όχλησης και περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης των κατοίκων και των τουριστών τα έργα προστασίας έναντι 

βραχοπτώσεων είναι προτιμότερο να εκτελεστούν εκτός τουριστικής περιόδου και κατά το δυνατόν σε 

ξηρά περίοδο. 
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 Πίνακας Εργασιών 

 

Π
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χή

 

Προστασία 

διερχομένων – 

αποφυγή ατυχημάτων 

 
Προστασία ορύγματος από εδαφικές ολισθήσεις 

και καταπτώσεις 

 
Προστασία από βραχοπτώσεις 

του φυσικού πρανούς 

 

«Σ» 
Διαμόρφωση 
βραχοπαγίδας από Ω/Σ 
ύψους περί τα 2,00μ. σε 
μήκος 50μ. 

Κατασκευή τάφρου οφρύος σε μήκος περί τα 

25μ και αποστραγγιστικών οπών στα στρώματα 

με υδροφορία 

Απομάκρυνση 6-7 επισφαλών 
βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) 
από το ανάντη φυσικό πρανές 

 
 
 
 

«Α» 

 

 
Διαμόρφωση 
βραχοπαγίδας από Ω/Σ 
ύψους περί τα 3,00μ. σε 
μήκος 50μ. (μετά την 
καθαίρεση του 
υφιστάμενου τοιχίου) 

 Επιλεκτική απομάκρυνση ή στερέωση 
επισφαλών βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) από 
το όρυγμα 

 Εφαρμογή στην επιφάνεια του ορύγματος 
ελευθέρου πλέγματος σε μήκος περί τα 55μ. 

 Κατασκευή τάφρου οφρύος σε μήκος περί τα 
50μ με διαπλατύνσεις ανά π.χ. 10μ., 
βαθμιδωτού ρείθρου, οχετού κάτω από την 
οδό και αποστραγγιστικών οπών στα 
στρώματα με υδροφορία 

 
 Κατασκευή φράχτη ανάσχεσης 

500 KJ, ύψους 2μ. σε μήκος περί 
τα 50μ. 

 Επιλεκτική απομάκρυνση ή 
στερέωση επισφαλών 
βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) 
από το ανάντη φυσικό πρανές 

 
 
 
 

 
«Β» 

 

 
Διαμόρφωση 
βραχοπαγίδας από Ω/Σ 
ύψους περί 3,00μ. σε 
μήκος 110μ. (μετά την 
καθαίρεση του 
υφιστάμενου τοιχίου) 

 Επιλεκτική απομάκρυνση ή στερέωση 
επισφαλών βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) από 
το όρυγμα 

 Εφαρμογή στην επιφάνεια του ορύγματος 
ελεύθερου πλέγματος αγκυρούμενου στο 
φρύδι σε μήκος περί τα 60μ. και αγκυρωμένου 
πλέγματος σε μήκος περί τα 50μ. 

 Κατασκευή τάφρου οφρύος μήκους 100μ.με 
διαπλατύνσεις ανά π.χ. 10μ., βαθμιδωτού 
ρείθρου και οχετού κάτω από την οδό. 

 
 Κατασκευή φράχτη ανάσχεσης 

2000 KJ, ύψους 4μ. σε μήκος 
100μ. 

 

 Επιλεκτική απομάκρυνση ή 
στερέωση επισφαλών 
βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) 
από το ανάντη φυσικό πρανές 

 
 
 

 
«Γ» 

 
Διαμόρφωση 
βραχοπαγίδας από Ω/Σ 
ύψους περί τα 3,00μ. 
σε μήκος 50μ. (μετά την 
καθαίρεση του 
υφιστάμενου τοιχίου) 

 Επιλεκτική απομάκρυνση ή στερέωση 
επισφαλών βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) από 
το όρυγμα 

 Εφαρμογή στην επιφάνεια του ορύγματος 
αγκυρωμένου πλέγματος σε μήκος περί τα 60μ. 

 Κατασκευή τάφρου οφρύος μήκους 50μ.με 
διαπλατύνσεις ανά π.χ. 10μ., βαθμιδωτού 
ρείθρου και οχετού κάτω από την οδό. 

 
 Κατασκευή φράχτη ανάσχεσης 

500 KJ, ύψους 2μ. σε μήκος 50μ. 

 Επιλεκτική απομάκρυνση ή 
στερέωση επισφαλών 
βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) 
από το ανάντη φυσικό πρανές 

 
 
 

«Δ» 

 
 

Διαμόρφωση 
βραχοπαγίδας από Ω/Σ 
ύψους περί τα 2,00μ. 

 Επιλεκτική απομάκρυνση ή στερέωση 
επισφαλών βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) από 
το όρυγμα 

 Κατασκευή τάφρου οφρύος μήκους 10μ.με 
διαπλατύνσεις ανά π.χ. 10μ., βαθμιδωτού 
ρείθρου και οχετού κάτω από την οδό. 

 
Επιλεκτική απομάκρυνση ή 
στερέωση επισφαλών 
βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) 
από το ανάντη φυσικό πρανές 

 

«Ε» 

Επέκταση περί τα 20μ 
υφιστάμενου τοιχίου 
(βραχοπαγίδας) από 
Ω/Σ ύψους 1.50 μ. 

 

Δεν απαιτείται 

Επιλεκτική απομάκρυνση ή 
στερέωση επισφαλών 
βραχοτεμαχών (ξεσκαρώματα) 
από το ανάντη φυσικό πρανές 

Τα ύψη μετρώνται από το επίπεδο οδού. Τα έργα περιλαμβάνουν επαναχάραξη οδού και μετατοπίσεις κατασκευών. 
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3 ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΛΕΤΕΣ 

Η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον Ανάδοχο την Οριστική Μελέτη που αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ 

ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΒΡΑΧΟΠΤΏΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΈΝΑ ΧΏΡΑΣ ΣΦΑΚΊΩΝ». 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει αδαπάνως μελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο Α-6 της ΕΣΥ. Οι σχετικές δαπάνες για τις μελέτες αυτές θα πρέπει να περιληφθούν 
ανηγμένα στις τιμές μονάδων των εργασιών της προσφοράς του. 

 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος, πριν από την εκτέλεση των προβλεπόμενων από τη μελέτη 
εργασιών (καθαρισμών, απομάκρυνσης πάσης φύσεως καταπτώσεων, τεχνικών έργων κλπ), 
υποχρεούται να προβεί σε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της μορφής του φυσικού 
εδάφους (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων τεχνικών έργων) και να εκπονήσει τα 
αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 για τις κάθε είδους μελέτες εφαρμογής 
που θα συντάξει και που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του, βάσει των όρων 
δημοπράτησης. 

 
 

4 ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για τα προς κατασκευήν έργα δεν απαιτείται ζώνη απαλλοτρίωσης. Τμήμα των τεχνικών έργων 

πρόκειται να εκτελεστεί εντός Λιμενικής Ζώνης . 

 
5 ΑΡΘΡΟ 5 . ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών, οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (αρμόδια 

Εφορεία αρχαιοτήτων, Λιμενικό Ταμείο κλπ.) και να εξασφαλίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Θα 

πρέπει δε να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των περιβαλλοντικών όρων. 

 
 

6 ΑΡΘΡΟ 6 ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – 

ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι ανάγκες λήψης υλικών του έργου (αδρανή, σκυρόδεμα, ασφαλτοσκυρόδεμα) θα καλυφθούν από 

υφιστάμενα λατομεία, δανειοθαλάμους ή εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος 

της ευρύτερης περιοχής του έργου. Η μέση απόσταση μεταφοράς (ΜΑΜ) τους έχει εκτιμηθεί σε 30 km. 

Η διαχείριση της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και των υλικών από την κατασκευή ή την 

κατεδάφιση τεχνικών έργων και την αποξήλωση ασφαλτικών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) όπως εξειδικεύονται με την Αριθμ.πρωτ.: οικ 4834/25-1- 

2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Πιο συγκεκριμένα η διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν στο έργο 

θα γίνει από τον ανάδοχο χωρίς αμοιβή με την κατάλληλη απόθεσή της σε χώρους που θα 

εξασφαλίσει ο ανάδοχος χωρίς αμοιβή και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, για τους οποίους εκτιμήθηκε μέση 

απόσταση μεταφοράς (ΜΑΜ) 20 km. 

Αντίθετα η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών (π.χ. 

καθαίρεση τοίχων), ή κτιριακών έργων καθώς και της αποξήλωσης ασφαλτικών στρώσεων θα γίνει 

μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Οι δαπάνες της προβλεπόμενης 

χρηματικής εισφοράς προς τα Συστήματα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων (π.χ. 

απόβλητα απόξεσης ασφάλτου) έχουν προεκτιμηθεί για τον σκοπό αυτό στο κονδύλι των 
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απολογιστικών εργασιών στον προϋπολογισμό του έργου θεωρώντας κόστος διαχείρισης 7€ ανά τόνο. 

Η υποβολή Προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις ανωτέρω παραδοχές της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, 

σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ, η Υπηρεσία δεν έχει την υποχρέωση να 

εξασφαλίσει στον Ανάδοχο δανειοθαλάμους ή αποθεσιοθαλάμους και η εξεύρεση και αδειοδότησή τους 

είναι ευθύνη του Αναδόχου και τον βαρύνει αποκλειστικά. 

 
 

7 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ 

Κατά την κατασκευή των έργων απαιτούνται παραλλαγές δικτύων ΟΚΩ με μετακινήσεις γραμμών 

Δ.Ε.Η., ΟΤΕ,  στύλων οδοφωτισμού, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης.  

Οι ανωτέρω μετατοπίσεις (δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης κλπ.) θα 

γίνουν από τους αρμόδιους φορείς των δικτύων ΟΚΩ σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με τον 

Ανάδοχο, προκειμένου να προγραμματισθούν και κατασκευασθούν οι σχετικές εργασίες μαζί με την 

κατασκευή του έργου.  

Όλες οι παραπάνω εργασίες παραλλαγών δικτύων Ο.Κ.Ω., δεν περιλαμβάνονται στο  συμβατικό 

αντικείμενο του  έργου και βαρύνουν τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2019ΕΠ80200018 της ΣΑΕΠ 

802 της Περιφέρειας Κρήτης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας είναι δυνατόν να εκτελεστούν, ύστερα από εντολή της 

Υπηρεσίας από τον Ανάδοχο αυτής της εργολαβίας και διάφορες εργασίες αποκατάστασης, 

συμπλήρωσης, παραλλαγής κλπ. δικτύων και εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω., που θα πληρωθούν βάσει των 

διατάξεων του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021. 

 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                   Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Συγκοινωνιακών 
                                             Έργων 
 

                 Όλγα Χαιρέτη                                               Γιώργος Αγαπάκης             

  Μηχ/γος Μηχ. Τ.Ε., MSc ΔΧΤ                                                                          Τοπ. Μηχ. με Α΄β – MSc ΔΧΤ 
                                                              ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την αρ. πρωτ. 4031/24-03-2022  5/2022 ΘΕΜΑ ΗΔ Νο 6 (ΑΔΑ: ΩΧΜΛΟΞ5Ψ-ΠΓΦ. ) Απόφαση  Δ.Σ. Ο.Α.Κ.  Α.Ε.  
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 

Παπαδογιάννης Αριστείδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ- ΣΧΕΔΙΑ 
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