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                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των φθορών λόγω καθιζήσεων της 

λιθόστρωτης επιφάνειας της χερσαίας ζώνης λιμένα της Υδρας, χρησιμοποιώντας τις 

υπάρχουσες υδραίικες πέτρες ,μετά την μετά προσοχής καθαίρεσή τους. 

Σε κάποια σημεία κατά μήκος του λιμένα ,θα χρειαστεί η ανακατασκευή του 

λιθόστρωτου με νέους υδραίικους λίθους και η προσαρμογή των διαστάσεων των νέων 

λίθων στους παλαιούς υφιστάμενους μεγάλου μεγέθους. 

Επίσης θα ανακατασκευαστούν τα τεχνικά απορροής των ομβρίων ,κατά μήκος του 

μετώπου του λιμένα, μεγαλώνοντάς τα και τοποθετώντας σωληνώσεις μεγαλύτερης 

διατομής ή με διπλές παράλληλα με τις υπάρχουσες ,για να αντιμετωπιστεί η ταχεία και 

ασφαλής απορροή των ομβρίων υδάτων ,ιδιαίτερα κατά την περίοδο των έντονων 

βροχοπτώσεων στο νησί. 

Επίσης θα επισκευαστεί η έντονη καθίζηση του δρόμου σε αρκετά σημεία. 

 Η λιθόστρωση θα γίνει  πάνω σε λεπτή στρώση σκυροδέματος με πλέγμα, με λίθους 

  προέλευσης Υδρας ή άλλου λατομείου με παραγωγή όμοια προς αυτούς. 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων  μετά προσοχής και επανατοποθέτηση αυτών, μετά 

από την αποτύπωσή τους με την μέθοδο της ορθοφωτογράφησης 

2. Κατασκευή λιθοστρώτων 

3. Τοποθέτηση σωλήνων 

4. Κατασκευή τεχνικών 

5. Κατασκευή φρεατίων   

        Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες θα αρμόζουν στο περιβάλλον και θα εκτελεστούν 

μετά από έγκριση  των αρμόδιων Υπηρεσιών( Αρχαιολογική Υπηρεσία, κ.λ.π) . 

Στον προυπολογισμό του έργου έχει προβλεφθεί το ποσόν των 9.038,44€ για απρόβλεπτες 

εργασίες ( αμοιβές αρχαιολόγου κ.λ.π). 

     Πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου , με ευθύνη του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Υδρας θα πρέπει να εκδοθούν όλες οι  αναγκαίες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.  

      Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με το 

ποσόν των 100.000,00€ με Φ.Π.Α. 
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