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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η



Ο  ∆ήµος  Χανίων  προτίθεται  να  κατασκευάσει  από  ιδίους  πόρους  το  έργο
«Ανακατασκευή  οδοστρώµατος  οδού  Καραολή  & ∆ηµητρίου»  ολοκληρώνοντας
έτσι µια συνολική παρέµβαση διαµόρφωσης στην ευρύτερη περιοχή αυτή της Παλιάς
Πόλης, που ουσιαστικά ξεκίνησε µε µια σειρά έργων αναπλάσεων και διαµορφώσεων
που εκτελέστηκαν µέσω του 2ου Κ.Π.Σ, του 3ου Κ.Π.Σ και του ΕΣΠΑ και συνεχίζεται µε
το  έργο   ‘’∆ιαµόρφωση  οδού  Χάληδων  και  αύλειου  χώρου  της  Μητρόπολης’’  που
επίσης χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους του ∆ήµου.

Η  µελέτη  του  έργου  «Ανακατασκευή  οδοστρώµατος  οδού  Καραολή  &  ∆ηµητρίου»
έρχεται  ουσιαστικά να  συµπληρώσει  τις  εργασίες που  έχουν   υλοποιηθεί  µέσω  του
ενταγµένου  στο  Ε.Σ.Π.Α.  έργου  «Πεζοδρόµηση  –  ∆ιαµόρφωση  οδού  Ποτιέ  &
∆ιαµόρφωση  οδού  Εισοδίων,  Αγίων  ∆έκα,∆ωροθέου  Επισκόπου,  παρόδων  αυτών,
Καραολή  & ∆ηµητρίου»  και  να  συνδέσει,  ενοποιήσει  το  συγκεκριµένο  δρόµο  τόσο
αισθητικά όσο και λειτουργικά µε την οδό Χάληδων όπως θα διαµορφωθεί.

Το βασικό στοιχείο της επέµβασης είναι η διάστρωση του οδοστρώµατος, µε φυσικούς
κυβόλιθους, στο επίπεδο της στάθµης των πεζοδροµίων. 

Με τον παραπάνω σχεδιασµό επιτυγχάνεται:
Το ενιαίο, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, της οδού Καραολή & ∆ηµητρίου σε όλο
το µήκος της µε την οδό Χάληδων.
Η  διπλή  χρήση  του  δρόµου  κυκλοφοριακά  σύµφωνα  µε  τις  υπάρχουσες  ανάγκες
(περιορισµένης κίνησης οχηµάτων – µετατροπή του σε πεζόδροµο κατά τη τουριστική
περίοδο και σε συγκεκριµένο ωράριο ).
Η ενοποίηση  του συγκεκριµένου χώρου τόσο µορφολογικά όσο και αισθητικά µε τους
ήδη πλακοστρωµένους όµορους κοινόχρηστους χώρους.
Η  δυνατότητα µετατροπής  του  µελλοντικά  και  εφόσον αποφασιστεί  σε  αποκλειστικό
πεζόδροµο µε την αφαίρεση και µόνο των κατάλληλων προστατευτικών διαχωριστικών
εµποδίων.(κολονάκια)
Η πλήρης αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της εικόνας του.

Από τη µελέτη προβλέπεται να γίνουν οι εργασίες: 
• Αποξήλωση των υφισταµένων κρασπεδορείθρων από σκυρόδεµα µε προσοχή

ώστε  να  µην  υποστούν  βλάβη  τα  υφιστάµενα  πεζοδρόµια  που  έχουν
επιστρωθεί µε πλάκες ψαµµίτη.

• Αποξήλωση  των  υφισταµένων  σιδηρών  κιγκλιδωµάτων  και  παράδοσή  τους
στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χανίων.

• Αντικατάσταση  των  υφισταµένων  θυρίδων  απορροής  οµβρίων  υδάτων  µε
εσχάρες (2 εσχάρες διαστάσεων  40x75 ανά θέση) οι οποίες θα τοποθετηθούν
επί του νέου ρείθρου από πλάκες γρανίτη. Οι παλαιές θυρίδες θα κλειστούν µε
σκυρόδεµα,  µε   επιµέλεια  ώστε  τα  υφιστάµενα  φρεάτια  οµβρίων  να
παραµείνουν σε λειτουργία.

• Κατασκευή δύο νέων φρεατίων για την απορροή των οµβρίων (απέναντι από τα
υφιστάµενα),  τοποθέτηση   2  εσχαρών  διαστάσεων  40x75  ανά  θέση  και
σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο οµβρίων.

• Κατασκευή  (κάτω  από  το  νέο  ρείθρο)  µικρών  ‘’τοπικών’’  δικτύων  (σωλήνα
Φ200)  συλλογής  των  οµβρίων  από  τις  υδρορροές  που  καταλήγουν  στα



υφιστάµενα  κρασπεδόρειθρα  και  σύνδεσή  τους  µε  το  πλησιέστερο  φρεάτιο
οµβρίων. 

• Κατασκευή  βάσης  από  σκυρόδεµα  στην  περιοχή  αποξήλωσης  των
κρασπεδορείθρων.

• Ανύψωση  της στάθµης του πεζοδροµίου στη συµβολή της οδού µε τις οδούς
Εισοδίων και Χρυσάνθου Επισκόπου και πλήρη αποκατάστασή του µε τα ίδια
υλικά (πλάκες ψαµµίτη και οδηγός τυφλών από πλάκες γρανίτη).

• Επίστρωση µε κυβόλιθους πορφυρίτη διαστάσεων 10x10εκ. και πάχους 5 - 8εκ.
(στο  χώρο  κίνησης  οχηµάτων).  Η  διάστρωση  θα  γίνει  επί  του  υφιστάµενου
ασφαλτοτάπητα.

• Επίστρωση  πλακών  γρανίτη  διαστάσεων  40x40εκ.  και  πάχους  3  εκ.  για  τη
µόρφωση των νέων ρείθρων.

• Επίστρωση µε κυβόλιθους πορφυρίτη διαστάσεων 10x10εκ. και πάχους 4-6εκ.
(φιλέτο) κατά µήκος των υφιστάµενων πλακοστρώσεων των πεζοδροµίων.

• Τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών διαχωριστικών εµποδίων (κολονάκια
από σκυρόδεµα µε εµφανή αδρανή και επεξεργασία αµµοβολής διαµέτρου Φ17
και καθαρού ελεύθερου ύψους 45 εκ.)
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