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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ και ΘΑΛΑΣΣΑ 

Τίτλος Πράξης * 

Title 

Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου 

Καρδαμύλων 

Φορέας 

Λειτουργίας/Δικαιούχος 

Project Operator/ 

Βeneficiary 

Δήμος Χίου  

  

Περιοχή Χωροθέτησης 

(π.χ.Δήμος)  * 

Region 

ΧΙΟΣ 

Προϋπολογισμός 

Πράξης/ Budget  * 7.025.122,34 €  

Ταμείο * 

Fund  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 

Περιγραφή * 

Project description 

Η πράξη «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρδαμύλων 

Χίου » είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 

και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» 

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

Το κύριο υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ», (CPV 45241000-8) Π/Υ 6.773.504,27€  χωρίς 

ΦΠΑ έχει συμβασιοποιηθεί με την από 22/4/2020 σύμβαση δαπάνης 3.701.249,76€ 

χωρίς ΦΠΑ και ανάδοχο την εταιρεία «Π. ΖΕΝΙΩΔΗΣ-Γ. ΠΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε». 

Το αντικείμενο του κύριου υποέργου είναι η βελτίωση των λιμενικών 

εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου στον όρμο Μάρμαρο στα Καρδάμυλα.  

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις των Καρδαμύλων της Χίου, αποτελούνται από 

προσήνεμο μόλο, παραλιακά κρηπιδώματα και υπήνεμο μόλο. Οι εγκαταστάσεις 

αυτές χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο αλιευτικών σκαφών , επαγγελματικών και 

ερασιτεχνικών. Πρακτικά οι εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν χερσαίους χώρους για την 

εξυπηρέτηση των χρηστών παρά μόνο το ανατολικό πεζοδρόμιο του παραλιακού 

δρόμου που διέρχεται πίσω από τα κρηπιδώματα. Επιπλέον τα κρηπιδώματα δεν 

προστατεύονται από εξωτερικά λιμενικά έργα και έτσι δεν είναι κατάλληλα για τον 

ασφαλή ελλιμενισμό των διαφόρων σκαφών. Με τα προτεινόμενα έργα αυξάνεται ο 

συνολικός χερσαίος χώρος σε 4.287,10 m2 προς εξυπηρέτηση των χρηστών ενώ η 

συνολική δυναμικότητα του λιμένα θα είναι:  

• 60 μικρά αλιευτικά σκάφη μήκος μέχρι 6,00 μέτρα,  

• 20 μεσαία αλιευτικά σκάφη μήκος μέχρι 10,0 μέτρα,  

• 4 μεγάλα αλιευτικά σκάφη μήκος από 20,0 έως 25,0 μέτρα. 
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Η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου των 

Καρδαμύλων αποσκοπεί στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. Ο σχεδιασμός 

τους βασίζεται στις διαπιστωμένες σημερινές ανάγκες με πρόβλεψη για μελλοντική 

επέκταση βάσει των προσδιορισμένων τάσεων ανάπτυξης. Οι γενικές κατευθύνσεις 

των νέων έργων αφορούν στην πλήρη αξιοποίηση των παραλιακών κρηπιδωμάτων 

που βρίσκονται εντός της λιμενολεκάνης. Πιο συγκεκριμένα αφορούν στα 

παρακάτω:  

α) Καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου. 

β) Κατασκευή νέων παραλιακών κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 210,20 μέτρων, 

με παράλληλη μετατόπιση των υφιστάμενων παραλιακών κρηπιδωμάτων κατά 10 

μέτρα προς την πλευρά της λιμενολεκάνης.  

γ) Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών διαστάσεων 

μήκους 15,50 μέτρων και πλάτους 6,00 μέτρων. 

δ) Κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου αποτελούμενου από δύο τμήματα: το 

δυτικό, που κατασκευάζεται μετά την καθαίρεση του υφιστάμενου, μήκους 106,55 

μέτρων και το ανατολικό, μήκους 103,75 μέτρων. Το δυτικό τμήμα είναι συνεχές 

ενώ το ανατολικό αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Στο ακρομόλιο 

σχηματίζεται πλάτυσμα με διαστάσεις 9,0 μέτρα μήκους και 10,0 μέτρα πλάτους.   

ε) Δημιουργία πλατύσματος πολυγωνικού σχήματος, μεταξύ των δύο τμημάτων του 

προσήνεμου μόλου.  

στ) Βελτίωση του υλικού του εδάφους θεμελίωσης 1) στην περιοχή των παραλιακών 

κρηπιδωμάτων με την τοποθέτηση χαλικοπασσάλων, την εκσκαφή και την ολική 

αντικατάσταση του υλικού με εξυγίανση, και 2) στην περιοχή του νέου προσήνεμου 

μόλου και του πλατύσματος μόνο με ολική αντικατάσταση του υλικού με εξυγίανση. 

ζ) Τα έργα περιλαμβάνουν ακόμη την κατασκευή προστατευτικού στηθαίου στην 

εξωτερική πλευρά του προσήνεμου μόλου, την τοποθέτηση δεστρών, κρίκων και 

προσκρουστήρων, την κατασκευή καναλιού υδροσυλλογής ομβρίων στο χερσαίο 

χώρο των παραλιακών κρηπιδωμάτων. 

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 45% περίπου του έργου. Έχουν κατασκευαστεί τα 

νέα παραλιακά κρηπιδώματα και έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ο νέος 

προσήνεμός μόλος.  

Η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών και η πλήρη 

αξιοποίηση των παραλιακών κρηπιδωμάτων που βρίσκονται εντός της 

λιμενολεκάνης αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού και την ασφάλεια των σκαφών 

προς ελλιμενισμό καθώς και στην ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής και 

επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της αλιείας. 
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Φωτογραφίες * 

 Photos 
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