
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Τεχνική έκθεση εργασιών 
 
Μετά από την πλήρη τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση του καταφύγιου ψαράδων στη 

Βλυχάδα  είναι δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης της λιμενολεκάνης και δύναται να γίνουν 

προτάσεις στοχευόμενων παρεμβάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της. 

Οι εργασίες αποτύπωσης έγιναν με χρήση γεωδαιτικού σταθμού και συστήματος gps. 

Για λόγους ευκολίας η περιγραφή θα είναι ιδία με αυτήν του συνημμένου σχεδίου αποτύπωσης 

α) Η Λεκάνη Α με επιφάνεια 2253,95 τ.μ όπου ελλιμενίζονται μικρά αλιευτικά σκάφη το βόρειο τμήμα 

έχει βάθος περί το 1.00 μ ενώ  το νότιο περί τα 3,00μ 

β) Η Λεκάνη Β με επιφάνεια 3576,09 τμ όπου ελλιμενίζονται μικρά αλιευτικά σκάφη το βόρειο τμήμα 

έχει βάθος περί το 1.50 μ ενώ  το νότιο περί τα 3,00μ. 

στο τμήμα αυτό θα γίνει λεπτομερέστερη αποτύπωση που θα αποτελέσει το τοπογραφικό υπόβαθρο 

για την σύνταξη της παρούσης μελέτης 

γ) Κεντρική λεκάνη επιφανείας 21272,06 τμ. ελλιμενισμού μεσαίων σκαφών με βάθος περί τα 4,00μ 

δ) Συνδετήριο τμήμα επιφάνειας  18878,62 τμ. με δυνατότητα ελλιμενισμού μόνο στο βόρειο τμήμα 

καθότι όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο μέρος της λεκάνης είναι μπαζωμένο . 

Τμήμα 131,96 τμ. είναι πάνω από την στάθμη νερού 

Τμήμα 3971,85 τμ. έχει μέσω βάθος περί τα 0,80 του μ 

Το υπόλοιπο τμήμα έχει μεταβαλλόμενα βάθη από 0,80 έως 4,50μ 

Το περιγραφόμενο τμήμα θα αποτελέσει αντικείμενο παρέμβασης σε επόμενο στάδιο 

Επικεντρώνοντας στη Λεκάνη Β και σύμφωνα με το σχεδίου Τ2 θα πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση 

στο βόρειο κρηπίδωμα  το οποίο έχει καταστραφεί . 

Η λεπτομερέστερη αποτύπωση του καταδεικνύει 5 διαφορετικές περιοχές με διαφορετική συμπεριφορά 

και για τον λόγο αυτό έχουν ληφθει στοιχειά – διατομές ανά 2,5, μ οι οποίες αποτελούν την βάση για την 

επιμέτρηση των προβλεπόμενων εργασιών και την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου.  

 

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι παρακάτω. 

1) Άρση αόπλου σκυροδέματος ανοδομής πλάτους 2,00 μήκους 57,25 επιφάνειας 114,5 τμ. μέσου 

πάχους 0,35 μ και με χρήση ασφαλτοκοπτη για διευκόλυνση της καθαίρεσης. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 49.398,38 ευρω  
 
 



2) Εκσκαφή για μέγιστο βάθος από το δάπεδο εργασίας περί τα 2,80 μ και καθαίρεση  

χαλικοχώματος που βρίσκεται πίσω από το κατεστραμμένο κρηπίδωμα . 

3) Εξυγιαντική εκσκαφή βάθους 0,30 και διάστρωση με υγιή υλικά λατομείου 

4) Σκυρόδεμα μέσου πάχους 0,20 πάνω από την εξυγιαντική στρώση για την έδραση των τεχνικών 

κυψελωτων ογκόλιθων 

5) Κατασκευή και πόντιση τεχνικών κυψελωτών ογκόλιθων από σκυρόδεμα διαστάσεων 

1,50χ2,45χ1,25 με κενό διατάσεων 0,70χ1,80χ1,25 και γωνιακές ενισχύσεις 0,30χ0,30 τοποθετούμενοι 

σε διπλή σειρά 

6) Ύφαλοι επιχώσεις δια δανείων - συμπλήρωση του κενού των κυψελωτών ογκόλιθων με υλικά 

που έχουν διαλεχθεί από τα υλικά εκσκαφής καθώς και το εναπομένων τμήμα από την ράχη των 

ογκόλιθων έως το σκάμμα διαστάσεων 0,50χ2,50 και μηκους 57,25 μ. 

7) Kατασκευή ανοδομης από άοπλο σκυρόδεμα 

8)      Άρση των βυθισμένων σκυροδεμάτων  

 

 

 

Θήρα 21/11/2016 

   Ο Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


