
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Έργο: «Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα » 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ 
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡ//ΣΣΜΜΟΟΥΥ  &&  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ  
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧ..  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡ//ΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  
ΥΥΠΠΟΟΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧ..    ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΠΠ..ΕΕ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΩΩΝΝ  
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1. Γενικά - Ιστορικό 
 

To έργο με τίτλο: «Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα » αφορά έργα οριοθέτησης και διευθέτησης 
τμήματος του χειμάρρου Καστρόλακκα και αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία  των παρόχθιων 
καλλιεργούμενων εκτάσεων από πλημμύρες. To έργο αναπτύσσεται στην εδαφική περιφέρεια των 
Δήμων Βισαλτίας & Αμφίπολης και η πραγματοποίηση του θα βελτιώσει την αντιπλημμυρική προστασία 
των γειτονικών εκτάσεων,  θα  προστατεύσει  τα πρανή του ρέματος από διαβρώσεις και θα αποτρέψει 
την περαιτέρω υποβάθμιση του ρέματος. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία είναι ανεκτίμητα καθώς το 
έργο θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και θα βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης των 
κατοίκων της περιοχής. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω έχουν συνταχθεί 

 

I. Πλήρης  Τοπογραφική  αποτύπωση του χειμάρρου Καστρόλακκα που  αποσκοπεί  στην 
δημιουργία τοπογραφικού υποβάθρου απαραίτητου για την δημιουργία του μοντέλου εδάφους. 

 

II. Υδρολογική Μελέτη για τη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Καστρόλακκα συνολικής έκτασης 49,59χλμ2. 
 

III. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 

IV. Μελέτη Οριοθέτησης του χειμάρρου Καστρόλακκα συνολικού μήκους 1,85km. 
 

V. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 

VI.  Και τέλος Οριστική Υδραυλική μελέτη διευθέτησης του χειμάρρου Καστρόλακκα 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων τεχνικών έργων και αναβαθμών που παρουσιάζονται 
στην συνέχεια. 

 
 

2. Αντικείμενο - Διάρθρωση της μελέτης 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη των συνθηκών λειτουργίας του χειμάρρου Καστρόλακκα, 
βάσει των οποίων προτείνονται οι οριογραμμές του ρέματος εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του 
υδατορέματος, οι οποίες θα περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά 
στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος. 

 

Στόχο του έργου αποτελεί ο βέλτιστος σχεδιασμός των προτεινόμενων υδραυλικών έργων έτσι ώστε να 
λυθεί οριστικά το πρόβλημα των πλημμυρών που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής καθώς θα 
προστατευθούν αποτελεσματικά από τις πλημμύρες οι παρόχθιες καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

 

Τα έργα διευθέτησης που προτείνονται (αναβαθμοί, αναχώματα, σαρζανέτ, χαλινοί, κλπ.) περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω και αποσκοπούν στην επίτευξη των εξής στόχων : 

 

 Στην αποτροπή της διάβρωσης των πρανών,  

 Στη δημιουργία -κατά το δυνατόν- σταθερών συνθηκών ροής κατάντι των υφιστάμενων και 
προτεινόμενων έργων με σκοπό την προστασία της κοίτης από διάβρωση και των θεμελίων των 
τεχνικών από απώλεια του υλικού στο οποίο εδράζονται, 

 Στην κατασκευή έργων για τη βελτίωση της βατότητας του ρέματος στα σημεία που είναι αναγκαία 
η σύνδεση των απέναντι όχθων. 

 

Όλα τα προτεινόμενα έργα μελετήθηκαν ώστε να είναι όσο γίνεται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ 
οφείλουμε να τονίσουμε ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια να θιγούν στο ελάχιστο οι παράπλευρες ιδιοκτησίες.  

 

 
3. Γενική περιγραφή προτεινόμενων έργων διευθέτησης του χείμαρρου 

 
Στην   παρούσα   περιγραφή   γίνεται   μια   γενική   επισκόπηση   των   έργων   που   προτείνεται   να 
κατασκευαστούν στον χείμαρρο. Πέρα από τη βελτίωση της παροχετευτικότητας του ρέματος, τα έργα 
διευθέτησης αποσκοπούν επίσης στην επίτευξη των εξής στόχων : 

 

 Στην αποτροπή της διάβρωσης των πρανών-πυθμένα,  
 

 Στη δημιουργία κατά το δυνατόν σταθερών συνθηκών ροής ανάντι και κατάντι των 
υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων με σκοπό τη βελτίωση της παροχετευτικότητας και  την  
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προστασία  της  κοίτης  από  διάβρωση  και  των  θεμελίων  των  τεχνικών  από την απώλεια του 
υλικού στο οποίο εδράζονται. 

 
 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων προτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες τα ακόλουθα έργα: 
 

α) Καθαρισμός της κοίτης από την κατά θέσεις έντονη βλάστηση. 

β) Διαπλάτυνση της κοίτης του ρέματος όπου κρίνεται απαραίτητο. 

γ) Διευθέτηση και οριοθέτηση κοίτης. 

δ) Επένδυση τμήματος ή όλης της κοίτης με συρματοστρωμνές και συρματοκιβώτια. 
 

ε) Κατασκευή μικρών αναβαθμών ανά αποστάσεις. 
 

στ) Κατασκευή χαλινών (ουδών) σταθεροποίησης ανά αποστάσεις. 
  

Τα χαρακτηριστικά του έργου (μέγεθος, ρύπανση, κίνδυνο ατυχημάτων με επιπτώσεις στη περιοχή) και 
το γεγονός ότι η πραγματοποίηση του θα βελτιώσει την αντιπλημμυρική προστασία των γειτονικών στο 
διευθετούμενο ρέμα εκτάσεων, αποτελεί πολύ σημαντικό όφελος για την τοπική κοινωνία ενώ ταυτόχρονα 
το έργο θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και θα βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης 
των κατοίκων της περιοχής. 

 

Τονίζεται ότι όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι σύμφωνες με τη κείμενη νομοθεσία και βασίζονται 
σε τεχνικές λύσεις που διασφαλίζουν τη φυσική λειτουργία των ρεμάτων και είναι περιβαλλοντικά 
αποδεκτές. 
 

 
 

 
3.1. Συρματοστρωμνές & συρματοκιβώτια 

 
Για την κατασκευή των προτεινόμενων επενδύσεων προστασίας της κοίτης, των πρανών, των χαλινών και 
των αναβαθμών χρησιμοποιούνται συρματοστρωμνές & συρματοκιβώτια. 

 

Οι συρματοστρωμνές έχουν διαστάσεις : 
 

 Μήκος 3,00 – 4,00 – 5,00 & 6,00m 
 

 Πλάτος 2,00m 
 

 Πάχος 0,30m 
 

και είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο σύρμα Φ2,2mm, με μάτι 6Χ8cm και με διαφράγματα ανά 
ένα μέτρο. 

 

Τα συρματοκιβώτια έχουν διαστάσεις : 
 

 Μήκος 2,00 – 3,00 & 4,00m 
 

 Πλάτος 1,00m 
 

 Πάχος 1,00m 
 

και είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο σύρμα Φ3mm, με μάτι 8Χ10m και με διαφράγματα ανά ένα 
μέτρο. 

 

Κάτω από τις συρματοστρωμνές & τα συρματοκιβώτια τοποθετείται γεωύφασμα διαχωρισμού σε επαφή 
με το έδαφος για την αποφυγή υποσκαφών λόγω της διαρροής του εδαφικού υλικού. 

 

Οι διαθέσιμες συρματοστρωμνές, με διαφράγματα ανά ένα μέτρο, έχουν διαστάσεις φάτνης σε κάτοψη 
2m x 1m. Η τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να περιορίζεται η μετακύληση 
των εμπεριεχόμενων λίθων ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Για το λόγο αυτό, η τοποθέτηση 
των συρματοστρωμνών στα πρανή γίνεται σε διάταξη  με  τη  μεγάλη  πλευρά  εγκάρσια  προς  τον άξονα  
του ρέματος καθώς έτσι  εξασφαλίζεται  το ελάχιστο διαθέσιμο μήκος για μετακύληση των 
εμπεριεχόμενων λίθων λόγω της κλίσης των πρανών. 
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3.2. Αναβαθμοί 
 

Κύριος σκοπός της τοποθέτησης των αναβαθμών είναι ή πρόληψη και ή αναστολή της επιταχυνόμενης 
διαβρώσεως στην κοίτη των ρεμάτων. Με τα έργα αυτά εκτός οπό την αποφυγή διαβρώσεως 
επιτυγχάνεται, μείωση της κλίσεως της κοίτης, μείωση της ταχύτητας και της συρτικής δυνάμεως και 
συγκράτηση των φερτών. Η απόσταση των έργων μεταξύ τους και ο αριθμός τους καθορίζονται με βάση 
την υπολογιζόμενη κλίση. 

 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα αναβαθμό είναι ή υποσκαφή του εδάφους στο όποιο εδράζεται. Η 
υποσκαφή  μπορεί  να  προκληθεί  από  την  πτώση  του  νερού  ή  από  την  υπερχείλιση  και  πλευρική 
διάβρωση και για το λόγο αυτό απαιτείται να πραγματοποιηθεί επένδυση με συρματοκιβώτια του -προς 
τα κατάντι- τμήματος όπου πέφτει το νερό και επένδυση των πρανών της κοίτης, οπότε για λόγους 
προστασίας τοποθετούνται συρματοκιβώτια τοπικά στον πόδα του αναβαθμού. 

 

Οι προτεινόμενοι στην παρούσα μελέτη αναβαθμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να έχουν ύψος πτώσης 0,70m. 
Κρίθηκε σκόπιμο να τοποθετηθούν αναβαθμοί σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους και μικρού ύψους 
(Η=0,70m) ώστε αφενός μεν να είναι δυνατή η διέλευση στον πυθμένα μηχανήματος-τσάπας για 
συντήρηση και αφετέρου να μην προκαλείται μεγάλη υδραυλική διαταραχή στην ροή του χειμάρρου και 
μεγάλη  τοπική  ανομοιομορφία  στην  γεωμετρία  του.  Με  τα  έργα  αυτά  εκτός  οπό  την  αποφυγή 
διαβρώσεως επιτυγχάνεται, μείωση της κλίσεως και του βάθους της κοίτης, μείωση της ταχύτητας και της 
συρτικής δυνάμεως της ροής και συγκράτηση των φερτών. 

 

Πάνω από τα συρματοκιβώτια ( 1,00x1,00x2,00)   και εγκάρσια σε αυτά  τοποθετούνται συρματοκιβώτια 
(1,00x1,00x3,00) το ένα δίπλα στο που εκτείνονται από το αριστερό ως το δεξί φρύδι του πρανούς της 
τραπεζοειδούς διατομής του ρέματος.  

 

Κατάντι των  συρματοκιβωτίων και με πτώση 0,40m από τη στάθμη της άνω επιφάνειας των 
συρματοκιβωτίων τοποθετούνται 1 σειρά  συρματοκιβώτια  (1,00x1,00x3,00) το ένα δίπλα στο άλλο με 
συνολικό ύψος 1,00m  και μήκους 3,00m που εκτείνονται από το αριστερό ως το δεξί φρύδι του πρανούς 
της τραπεζοειδούς διατομής του ρέματος σχηματίζοντας την 1η βαθμίδα του αναβαθμού 
 
Κατάντι των  συρματοκιβωτίων (1,00x1,00x3,00) της 1ης βαθμίδας του αναβαθμού και με πτώση 0,30m 
από τη στάθμη της άνω επιφάνειας τοποθετούνται ά λ λ η  μ ι α  σ ε ι ρ α  συρματοκιβώτια  (1,00x1,00x3,00) 
το ένα δίπλα στο άλλο με συνολικό ύψος 1,00m  και μήκους 3,00m που εκτείνονται από το αριστερό ως 
το δεξί φρύδι του πρανούς της τραπεζοειδούς διατομής του ρέματος. 

 
 

Κάτω από τα συρματοκιβώτια τοποθετείται γεωύφασμα διαχωρισμού σε επαφή με το έδαφος για την 
αποφυγή υποσκαφών λόγω της διαρροής του εδαφικού υλικού. 

 
 
 

 
3.3. Χαλινοί (ουδοί) σταθεροποίησης κοίτης 

 
Σκοποί της τοποθέτησης των ουδών-χαλινών είναι : 

 
 Η   ανά   αποστάσεις   δημιουργία   σταθερών   ζωνών   στη   διατομή   της   κοίτης   

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. 
 

 Η ελεγχόμενη διάβρωση μεταξύ των χαλινών μέχρι να επέλθει ισορροπία του πυθμένα 
 

 Η ισοδιανομή της παροχής (λειτουργία ως στέψη υπερχειλιστή) ώστε να μην υπάρχει 
συγκέντρωση   της   παροχής   σε   συγκεκριμένες   θέσεις   και  την δημιουργία διαβρώσεων. 

 

Οι προτεινόμενοι στην   παρούσα μελέτη χαλινοί κατασκευάζονται με την τοποθέτηση ενός 
συρματοκιβωτίου (1,00*1,00) εγκάρσια στην κοίτη του ρέματος και εκτείνονται από το αριστερό ως το δεξί 
φρύδι του πρανούς της τραπεζοειδούς διατομής του ρέματος. 

 

Κατάντι του συρματοκιβωτίου τοποθετούνται συρματοστρωμνές πλάτους 3,00m (με τη πλευρά των 3m 
παράλληλη στον άξονα του ρέματος) που εκτείνονται από το αριστερό ως το δεξί φρύδι του πρανούς της 
τραπεζοειδούς διατομής του ρέματος. 
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Χείμαρρος Καστρόλακκα 
 
 
 

4.  Υφιστάμενη κατάσταση 
 

Στο χείμαρρο υπάρχουν σήμερα τα ακόλουθα τεχνικά έργα: 
 

Πίνακας 25. Στοιχεία υφιστάμενων έργων χειμάρρου Καστρόλακκα. 
Χ.Θ. Είδος τεχνικού 

1+807,31 Οδογέφυρα με μεσόβαθρο 
1+384.83 Αναβαθμός με 2 επίπεδα ύψους h=0,95m 
1+205.18 Αναβαθμός με 1 επίπεδo ύψους h=0,60m 
0+536.29 Αναβαθμός με 1 επίπεδo ύψους h=0,75m 
0+095,12 Επένδυση αριστερού τμήματος της κοίτης 

 
Ως αρχή της επέμβασης, λαμβάνεται η θέση ανάντη της γέφυρας της οδού που ενώνει τους οικισμούς 
Ευκαρπία και Κερδύλια (Χ.Θ.1952,49). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 78 και 79. ∆εξιά (ως προς τη ροή) στροφή του χ. Καστρόλακκα κατάντη της γέφυρας 
(θέα από κατάντη προς ανάντη, στο βάθος η γέφυρα) και (θέα από ανάντη προς κατάντη). 

 
Όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία της γενικής διάταξης προτεινόμενων έργων σε κλίμακα 1:5.000 που 
δίνεται στην επόμενη σελίδα, το ρέμα κατάντη της υπόψη γέφυρας ακολουθούσε σχεδόν ευθύγραμμη 
νοτιοανατολική πορεία μέχρι τα αναχώματα του π. Στρυμόνα και στη συνέχεια με δεξιά στροφή συνέχιζε 
την πορεία του παράλληλα στην δεξιά κοίτη του ποταμού. Σήμερα η κοίτη αυτή έχει εγκαταλειφθεί και με 
το ανάχωμα έμφραξης που φαίνεται στην επόμενη εικόνα και με τη δεξιά στροφή κατάντη της γέφυρας 
ακολουθεί νότια πορεία και μετά παράλληλη πορεία στην δεξιά κοίτη του ποταμού. 
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Εικόνα 80. Το ανάχωμα έμφραξης στην κεφαλή της παλαιάς κοίτης που καταργήθηκε 

(θέα από κατάντη προς ανάντη). 
Κατά την αυτοψία μας στην περιοχή διαπιστώθηκαν κάποιες επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από 
την Υπηρεσία προκειμένου να αμβλυνθεί η ένταση των προβλημάτων και να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που έχει  προκαλέσει το ρέμα. Οι καταβαθμοί που υπάρχουν έχουν ανακατασκευαστεί 
και σε κάποια σημεία κυρίως όπου υπάρχουν έντονες καμπύλες μετά τους καταβαθμούς, έχουν επενδυθεί 
τα πρανή με συρματόπλεκτα  κιβώτια  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  έντονη  διάβρωση  λόγω  
μαιανδρικού  του χειμάρρου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 81 και 82. Αναβαθμός σε στροφή του χ. Καστρόλακκα(θέα από κατάντη προς ανάντη) και 

Λεπτομέρεια αναβαθμού σε στροφή του χ. Καστρόλακκα (θέα από το πλάι). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 83 και 84. Αναβαθμός σε στροφή του χ.Καστρόλακκα (θέα από κατάντη προς ανάντη) και 
Αναβαθμός ανάντη της εκβολής του χ.Καστρόλακκα(θέα από κατάντη προς ανάντη). 
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Τέλος στην τελική θέση εκβολής του χειμάρρου, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, 
κατασκευάστηκαν τεχνικά έργα διαμόρφωσης από την ∆ΕΚΕ, η οποία ήταν και η κατά νόμο αρμόδια για 
τις επεμβάσεις στον π. Στρυμόνα. 

 

 
Εικόνα 85. ∆ιάνοιξη κοίτης του χ.Καστρόλακκα στην εκβολή του στον Στρυμόνα (θέα από ανάντη προς 

κατάντη). 
 

 
Εικόνα 86. ∆ιάνοιξη κοίτης του χ.Καστρόλακκα στην εκβολή του στον Στρυμόνα (θέα από κατάντη προς 

ανάντη). 
 
 

5.  Προτεινόμενα έργα διευθέτησης 
 

Οι απαραίτητοι υπολογισμοί οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο χείμαρρος Καστρόλακκα μπορεί σε γενικές 
γραμμές υπό τις υπάρχουσες συνθήκες να παροχετεύσει την πλημμυρική πεντηκονταετίας παροχή 
(Q50=121,60m3/s)  καθώς  στην  πλειονότητα  των  τμημάτων  του  η  κοίτη  αποδεικνύεται  επαρκής. 
Εντούτοις, λόγω του ότι ο χείμαρρος έχει έντονο πρόβλημα χειμαρρικότητας και λόγω του ότι η μεταφορά 
φερτών αποτελεί βασικό στοιχείο του είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθούν ορισμένα έργα διευθέτησης 
κυρίως για να περιορίσουν την εμφάνιση προβλημάτων. 

 

 Κατά  συνέπεια  απαιτούνται  έργα  διευθέτησης  έτσι  ώστε  να  λυθεί  το  παραπάνω 
πρόβλημα. Τα έργα διευθέτησης στοχεύουν κυρίως στην αποτροπή της διάβρωσης της κοίτης με 
μείωση των ταχυτήτων ροής και σταθεροποίησης της κοίτης για την αποφύγη απώλειας εδαφικού 
υλικού. 

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνονται στη μελέτη τα ακόλουθα έργα: 
 

           ∆ιευθέτηση και οριοθέτηση κοίτης 
 

 Αλλαγή στα μηκοτομικά χαρακτηριστικά του χειμάρρου ώστε η ροή να γίνει πιο ήπια στις 
περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. 
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 κατασκευή μικρών αναβαθμών ύψους Η=0,70m ανά αποστάσεις 
 

 κατασκευή χαλινών για τη σταθεροποίηση της κοίτης ανά αποστάσεις 50,0m~80,0m. 
 

Ο χείμαρρος Καστρόλακκας, σύμφωνα με την τοπογραφική αποτύπωση, φαίνεται να προσομοιώνεται 
(δηλαδή να έχει καλή υδραυλική λειτουργία για την παροχή 50ετίας) με τραπεζοειδή διατομή πλάτους 
πυθμένα από 32m εως 40m και με κλίση πρανών 1/1,5. Ορισμένες διατομές λόγω έντονης παράσυρσης 
φερτών έχουν χάσει την αρχική μορφή τους και έχουν υποσκαφτεί ή προσχωθεί προς την μια πλευρά, 
εντούτοις ο χείμαρρος φαίνεται ικανός να παροχετεύει την πλημμυρική παροχή με μικρές μόνο 
επεμβάσεις. Η υψομετρική διαφορά της κεφαλής και της εκβολής του χειμάρρου είναι μεγάλη και για 
επιτευχθούν ταχύτητες μέσα στα επιτρεπόμενα όρια έτσι ώστε να μην υπάρχει διάβρωση του πυθμένα 
απαιτείται η τοποθέτηση αναβαθμών για την δημιουργία ενιαίας κλίσης στον πυθμένα του χειμάρρου και 
στο ενδιάμεσο αδιευθέτητο τμήμα. Γενικότερα πραγματοποιείται κυρίως επίχωση του πυθμένα και 
τοποθετούνται  αναβαθμοί  ύψους  0,7m  στα  σημεία  που  ορίζονται  στα  σχέδια  και  περιγράφονται 
παρακάτω. 

 

Στον χείμαρρο Καστρόλακκα υπάρχουν τέσσερις θέσεις υφιστάμενων αναβαθμών από σκυρόδεμα, οι 
οποίοι είχαν εμφανίσει προβλήματα και ανακατασκευάστηκαν και επενδύθηκαν για να μην οξυνθούν τα 
προβλήματα στον χείμαρρο ενώ προτείνεται και η τοποθέτηση τεσσάρων νέων αναβαθμών μιας βαθμίδας 
ύψους 0,7m. 

 

Συνοπτικά τα έργα που πραγματοποιούνται και περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω εδάφια και στα 
σχέδια οριζοντιογραφιών παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 
Πίνακας 26. Χιλιομετρικές θέσεις προτεινόμενων έργων χειμάρρου Καστρόλακκα. 

 
Χ.Θ. Αρχής Χ.Θ. Πέρατος Είδος τεχνικού 

 
1+851,08 
1+823,51 

1+842,08 
1+819,51 

Αναβαθμός Η=0,7μ από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

1+791,19 1+787,19 Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
1+742,29 
1+662,05 

1+738,29 
1+658,05 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

1+583,50 
1+524,83 

1+579,50 
1+520,83 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

1+446,13 
1+269,47 

1+442,13 
1+265,47 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

1+093,50 
1+009,65 

1+089,50 
1+005,65 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

0+929,01 
0+838,98 

0+925,01 
0+829,98 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Αναβαθμός Η=0,7μ από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

0+730,90 
0+664,88 

0+726,90 
0+660,88 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

0+594,25 
0+455,32 

0+590,25 
0+451,32 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

0+399,06 
0+349,34 

0+395,06 
0+340,34 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Αναβαθμός Η=0,7μ από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

0+266,90 
0+193,69 

0+262,90 
0+189,69 

Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

0+118,17 
0+058,82 

0+109,17 
0+054,82 

Αναβαθμός Η=0,7μ από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 
Χαλινός από συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές 

 

Αναλυτικότερα: 
 

Από Χ.Θ. 1+952,49 έως την Χ.Θ. 1+791,19 
 

∆εν πραγματοποιείται καμία αλλαγή στην κοίτη του χειμάρρου. 
 

Στη Χ.Θ. 1+851,08 κατασκευάζεται νέος αν αβαθμό ς  δυο βαθμίδων ύψους 0,7m. Περί την Χ.Θ. 
1+807,31 υπάρχει υφιστάμενη γέφυρα με μεσόβαθρο πλάτους 2m οι οποία δεν τροποποιείται.  
Ανάντη και κατάντη της γέφυρας τοποθετούνται χαλινοί (Χ.Θ. 1+823,51 και 1+791,19) για τη 
σταθεροποίηση της κοίτης. 
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Εικόνα 87. Θέα ανάντη της υφιστάμενης οδογέφυρας 

 
 

Από Χ.Θ. 1+791,19 έως την Χ.Θ. 1+445,13 
 

Πραγματοποιείται επίχωση πυθμένα για την δημιουργία ενιαίας κλίσης. Περί την Χ.Θ. 1+742,29, την Χ.Θ. 
1+662,05, την Χ.Θ. 1+583,50, την Χ.Θ. 1+524,83 και την Χ.Θ. 1+446,13 τοποθετούνται νέοι χαλινοί για 
την σταθεροποίηση της κοίτης. 

 

Από Χ.Θ. 1+445,13έως την Χ.Θ. 1+053,29 
 

Στο τμήμα αυτό υπάρχουν δυο υφιστάμενοι αναβαθμοί περί τις Χ.Θ. 1+384,83 και 1+205,18 οι οποίοι 
διατηρούνται ως έχουν, αφού κατά την αυτοψία μας στην περιοχή του έργου διαπιστώθηκε ότι είχαν 
ανακατασκευαστεί και επενδυθεί πρόσφατα. Πραγματοποιείται επίχωση πυθμένα για την δημιουργία 
ενιαίας κλίσης από την Χ.Θ. 1+445,13 έως τον υφιστάμενο αναβαθμό στην Χ.Θ. 1+384,83. Επίσης περί 
των Χ.Θ. 1+269,47 και Χ.Θ. 1+093,50 τοποθετούνται νέοι χαλινοί για την σταθεροποίηση της κοίτης. 

 

Στο υπόλοιπο μήκος της διαδρομής έως την Χ.Θ. 1+053,29 δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στον 
πυθμένα του χειμάρρου. 

 

Ο υφιστάμενος αναβαθμός στην Χ.Θ. 1+384,83 αποτελείται από δυο βαθμίδες, ύψους 0,50m η καθεμία 
και διατηρείται ως έχει. 

 

 
Εικόνα 88. Υφιστάμενος αναβαθμός περί την Χ.Θ. 1+384,83 - θέα από κατάντη 

 
Ο  υφιστάμενος  αναβαθμός  στην  Χ.Θ.  1+205,18  αποτελείται  από  μια  βαθμίδα,  ύψους  0,60m  και 
διατηρείται  ως  έχει. 
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Εικόνα 89. Υφιστάμενος αναβαθμός περί την Χ.Θ. 1+205,18 - όψη από κατάντη 

 

 
Εικόνα 90. Υφιστάμενος αναβαθμός περί την Χ.Θ. 1+205,18 - όψη από πλάι 

 
Τέλος στην Χ.Θ. 1+269,47 και στη Χ.Θ. 1+093,50 τοποθετούνται νέοι χαλινοί για την σταθεροποίηση της 
κοίτης. 

 

Από Χ.Θ. 1+053,29,έως την Χ.Θ. 0+928,01 
 

Πραγματοποιείται επίχωση της κοίτης για δημιουργία ενιαίας κλίσης πυθμένα και τοποθετούνται 
συρματοκιβώτια στην αριστερή όχθη του ρέματος, στη συνέχεια της υφιστάμενης που προαναφέραμε. Για 
την σταθεροποίηση της κοίτης τοποθετούνται νέοι χαλινοί στις θέσεις Χ.Θ. 1+009,65 και Χ.Θ. 0+929,01. 

 

Από Χ.Θ. 0+928,01έως την Χ.Θ. 0+748,48 
 

Στο τμήμα αυτό δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στην κοίτη του χειμάρρου. Κατασκευάζεται νέος 
αναβαθμός στην Χ.Θ. 0+838,98 δύο βαθμίδων ύψους 0,70m. 

 

Από Χ.Θ. 0+748,48 έως την Χ.Θ. 0+327,50 
 

.Από την Χ.Θ. 748,48 εως την Χ.Θ. 536,29 πραγματοποιείται επίχωση της κοίτης έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ενιαία κλίση στον πυθμένα του χειμάρρου ώστε να μπορεί μελλοντικά να κατασκευασθεί 
επένδυση με  σ υ ρ ματ οκ ι βώ τ ι α  στην αριστερή όχθη του χειμάρρου για προστασία λόγω της 
δεξιάς στροφής περί την Χ.Θ. 0+664,88. 
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Εικόνα 91. Θέα προς ανάντη περί την Χ.Θ. 0+664,88. 

 

 
Εικόνα 92. Θέα προς κατάντη περί την Χ.Θ. 0+664,88. 

 
Περί την Χ.Θ. 536.29 υπάρχει υφιστάμενος αναβαθμός από συρματοκιβώτια ο οποίος διατηρείται ως έχει 
καθώς ανακατασκευάστηκε πρόσφατα. 

 

 
Εικόνα 93. Υφιστάμενος αναβαθμός περί την Χ.Θ. 0+536,29 - όψη από κατάντη 

 

 
Εικόνα 94. Υφιστάμενος αναβαθμός περί την Χ.Θ. 0+536,29 - όψη από πλάι 

 
Στη δεξιά όχθη του χειμάρρου η κοίτη είχε διαβρωθεί και για το λόγω αυτό είναι αναγκαία η ανακατασκευή 
του επιχώματος. 

 

Περί τη Χ.Θ. 0+346,34 κατασκευάζεται νέος αναβαθμός. Επίσης περί τις Χ.Θ. 0+730,90, 0+929,25, 
0+838,32,  0+730,06,  0+664,  88,  0+594,25,  0+455,32  και  0+399,06  τοποθετούνται  χαλινοί  για  τη 
σταθεροποίηση της κοίτης. 

 

Από Χ.Θ. 0+327,50 έως την Χ.Θ. 0+226,55 
 

∆εν πραγματοποιείται καμία τροποποίηση στην κοίτη του χειμάρρου. 
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Για την σταθεροποίηση της κοίτης τοποθετείται χαλινός στη Χ.Θ. 0+266,90.. 
Από Χ.Θ. 0+226,55 έως Χ.Θ. 0+095,54 

 
Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται τοπική επίχωση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ενιαία κλίση μέχρι τον νέο 
αναβαθμό που κατασκευάζεται στην Χ.Θ. 0+118,17. 

 

Από Χ.Θ. 0+095,54 έως Χ.Θ. -0+260,78 
 

∆εν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στην κοίτη του ποταμού. Περί την Χ.Θ. 0+000,00 υπάρχει 
αναβαθμός ο οποίος ανακατασκευάστηκε με τα έργα που πραγματοποίησε η ∆ΕΚΕ στην εκβολή του 
ποταμού Στρυμόνα, όπως παρουσιάζεται και στις φωτογραφίες της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης 
στην εκβολή του χειμάρρου από την Χ.Θ. 0-095,12 έως 0-260,68 η αριστερή όχθη του χειμάρρου έχει 
επενδυθεί με συρματοκιβώτια. 

 

 
Εικόνα 95. Κατασκευασμένος Αναβαθμός περί την Χ.Θ. 0+000 

 

 
Εικόνα 96. Εκβολή Χειμάρρου στον ποταμό Στρυμόνα 

 
 
 

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
  Με την  υπ’ αριθμ οικ. 97377/665 απόφαση 

  της Υ/Δ Τ.Ε. – Π.Ε. Σερρών 
Σέρρες   23 - 02 -2018 Σέρρες   23 - 02 -2018 Σέρρες   23 - 02 -2018 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Συντάξασα Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Π. Ο Υποδιευθυντής 

   
   
   
   
   
   

Αναστασίου Αικατερίνη Αναστασιάδης Παναγιώτης Αναστασιάδης Παναγιώτης 
Τοπ. Μηχανικός με A’ β Πολ/κός Μηχανικός με Α’ β Πολ/κός Μηχανικός με Α’ β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΚΑΣΤΡΟΛΑΚΚΑ 
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΡΟΛΑΚΚΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΗ 
 

X 
 

Y 
1,952.49 485,053.84 4,520,461.71 
1,932.13 485,073.87 4,520,458.05 
1,910.45 485,095.00 4,520,453.18 
1,886.55 485,118.33 4,520,448.00 
1,869.89 485,134.29 4,520,443.24 
1,858.63 485,144.63 4,520,438.77 
1,851.08 485,151.05 4,520,434.81 
1,849.08 485,152.75 4,520,433.76 
1,848.08 485,153.60 4,520,433.23 
1,847.08 485,154.45 4,520,432.71 
1,836.05 485,163.85 4,520,426.91 
1,823.51 485,173.46 4,520,418.87 
1,812.51 485,181.21 4,520,411.05 
1,807.31 485,184.86 4,520,407.36 
1,802.11 485,188.52 4,520,403.67 
1,791.19 485,196.20 4,520,395.91 
1,777.32 485,205.97 4,520,386.05 
1,761.92 485,216.80 4,520,375.11 
1,751.61 485,223.52 4,520,367.29 
1,741.29 485,230.25 4,520,359.46 
1,721.07 485,243.42 4,520,344.13 
1,698.35 485,256.99 4,520,325.90 
1,685.21 485,263.39 4,520,314.42 
1,673.13 485,266.58 4,520,302.77 
1,661.05 485,269.44 4,520,291.04 
1,639.99 485,272.04 4,520,270.14 
1,618.44 485,273.10 4,520,248.62 
1,602.34 485,273.30 4,520,232.52 
1,582.50 485,272.84 4,520,212.68 
1,566.20 485,270.85 4,520,196.50 
1,551.44 485,268.44 4,520,181.94 
1,536.68 485,266.02 4,520,167.38 
1,523.83 485,264.18 4,520,154.66 
1,505.56 485,261.23 4,520,136.64 
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1,484.69 485,257.83 4,520,116.04 
1,466.09 485,253.50 4,520,097.95 
1,445.13 485,248.32 4,520,077.64 
1,428.46 485,243.81 4,520,061.60 
1,409.61 485,239.41 4,520,043.27 
1,397.22 485,237.66 4,520,031.00 
1,384.83 485,235.91 4,520,018.74 
1,378.75 485,235.05 4,520,012.71 
1,374.12 485,235.35 4,520,008.09 
1,372.46 485,235.45 4,520,006.44 
1,370.04 485,235.61 4,520,004.02 
1,367.56 485,235.76 4,520,001.55 
1,361.51 485,236.15 4,519,995.51 
1,355.46 485,236.54 4,519,989.48 
1,337.46 485,237.69 4,519,971.50 
1,320.58 485,241.18 4,519,954.99 
1,309.28 485,244.54 4,519,944.21 
1,291.18 485,250.60 4,519,927.15 
1,268.47 485,261.86 4,519,907.43 
1,250.18 485,272.27 4,519,892.38 
1,230.54 485,284.16 4,519,876.76 
1,213.48 485,294.53 4,519,863.21 
1,205.18 485,299.91 4,519,856.90 
1,199.81 485,303.40 4,519,852.81 
1,194.48 485,306.86 4,519,848.76 
1,193.11 485,307.75 4,519,847.71 
1,190.95 485,309.15 4,519,846.07 
1,183.55 485,313.95 4,519,840.44 
1,176.23 485,318.70 4,519,834.88 
1,156.95 485,331.88 4,519,820.80 
1,131.18 485,350.23 4,519,802.71 
1,110.48 485,364.30 4,519,787.53 
1,092.50 485,376.64 4,519,774.44 
1,072.71 485,388.97 4,519,758.97 
1,053.29 485,401.17 4,519,743.86 
1,027.91 485,417.08 4,519,724.08 
1,008.65 485,427.17 4,519,707.68 
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987.19 485,437.74 4,519,689.00 
965.96 485,447.48 4,519,670.13 
947.58 485,454.90 4,519,653.32 
928.01 485,462.82 4,519,635.42 
909.77 485,470.67 4,519,618.96 
891.55 485,478.51 4,519,602.51 
872.92 485,486.53 4,519,585.70 
854.32 485,493.22 4,519,568.34 
838.98 485,498.73 4,519,554.02 
836.98 485,499.45 4,519,552.16 
835.98 485,499.81 4,519,551.22 
834.98 485,500.17 4,519,550.29 
818.79 485,505.99 4,519,535.19 
800.47 485,511.72 4,519,517.79 
783.13 485,518.39 4,519,501.78 
765.75 485,525.61 4,519,485.97 
748.48 485,533.74 4,519,470.73 
729.90 485,540.12 4,519,453.28 
712.96 485,547.20 4,519,437.89 
703.34 485,551.21 4,519,429.15 
686.73 485,557.83 4,519,413.91 
678.90 485,560.44 4,519,406.53 
671.07 485,562.51 4,519,398.98 
663.88 485,563.85 4,519,391.92 
654.84 485,563.10 4,519,382.91 
646.22 485,560.94 4,519,374.56 
637.59 485,558.30 4,519,366.35 
621.15 485,552.57 4,519,350.94 
607.68 485,547.21 4,519,338.59 
593.25 485,540.36 4,519,325.88 
578.97 485,532.86 4,519,313.73 
564.90 485,524.24 4,519,302.61 
552.16 485,516.87 4,519,292.22 
536.29 485,508.19 4,519,278.93 
531.14 485,505.58 4,519,274.49 
525.83 485,502.89 4,519,269.92 
524.38 485,502.15 4,519,268.66 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


18 

 

 

 
 
 
 
 

522.24 485,501.07 4,519,266.81 
514.82 485,497.31 4,519,260.42 
507.40 485,493.55 4,519,254.02 
487.79 485,483.61 4,519,237.12 
471.50 485,476.54 4,519,222.45 
454.32 485,469.08 4,519,206.96 
436.43 485,461.32 4,519,190.85 
417.22 485,452.99 4,519,173.54 
398.06 485,444.68 4,519,156.28 
377.44 485,436.50 4,519,137.34 
362.82 485,429.97 4,519,124.27 
349.34 485,422.40 4,519,113.11 
347.34 485,421.28 4,519,111.46 
346.34 485,420.72 4,519,110.63 
345.34 485,420.15 4,519,109.80 
327.50 485,410.13 4,519,095.04 
301.82 485,395.45 4,519,073.97 
284.18 485,385.36 4,519,059.50 
265.90 485,374.15 4,519,045.07 
245.17 485,361.32 4,519,028.78 
226.55 485,347.74 4,519,016.05 
209.86 485,335.97 4,519,004.21 
192.69 485,325.01 4,518,991.00 
173.48 485,310.49 4,518,978.42 
154.96 485,296.49 4,518,966.30 
132.57 485,279.73 4,518,951.45 
118.17 485,270.08 4,518,940.76 
116.17 485,268.74 4,518,939.27 
115.17 485,268.07 4,518,938.53 
114.17 485,267.40 4,518,937.79 
95.54 485,254.92 4,518,923.96 
76.89 485,242.14 4,518,910.38 
57.82 485,229.11 4,518,896.45 
40.39 485,217.23 4,518,883.70 
22.41 485,204.42 4,518,871.09 
14.60 485,198.37 4,518,866.14 
6.79 485,192.29 4,518,861.23 
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4.76 485,190.72 4,518,859.96 
1.92 485,188.52 4,518,858.16 
0.00 485,187.02 4,518,856.95 

-20.00 485,171.40 4,518,844.46 
-40.00 485,155.78 4,518,831.97 
-60.00 485,140.16 4,518,819.49 
-80.00 485,124.54 4,518,807.00 
-95.12 485,112.73 4,518,797.56 

-100.00 485,109.67 4,518,793.75 
-120.00 485,097.16 4,518,778.15 
-137.80 485,086.02 4,518,764.26 
-140.00 485,085.16 4,518,762.24 
-160.00 485,077.32 4,518,743.84 
-180.00 485,069.47 4,518,725.44 
-200.00 485,061.63 4,518,707.05 
-220.00 485,053.78 4,518,688.65 
-240.00 485,045.94 4,518,670.25 
-260.00 485,038.10 4,518,651.85 
-260.78 485,037.79 4,518,651.14 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΚΑΣΤΡΟΛΑΚΚΑ
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ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΡΟΛΑΚΚΑ 

ΔΕΞΙΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ 

A/A X Y A/A X Y 
ΔΚΑΣ.R-1 485,016.15 4,518,608.91 ΔΚΑΣ.L-1 485,057.18 4,518,638.79 
ΔΚΑΣ.R-2 484,977.40 4,518,674.68 ΔΚΑΣ.L-2 485,103.94 4,518,699.73 
ΔΚΑΣ.R-3 485,016.98 4,518,722.34 ΔΚΑΣ.L-3 485,155.06 4,518,757.07 
ΔΚΑΣ.R-4 485,035.50 4,518,758.07 ΔΚΑΣ.L-4 485,227.85 4,518,826.70 
ΔΚΑΣ.R-5 485,047.96 4,518,783.52 ΔΚΑΣ.L-5 485,341.55 4,518,930.30 
ΔΚΑΣ.R-6 485,079.99 4,518,815.64 ΔΚΑΣ.L-6 485,424.12 4,519,003.31 
ΔΚΑΣ.R-7 485,110.89 4,518,839.49 ΔΚΑΣ.L-7 485,485.96 4,519,093.76 
ΔΚΑΣ.R-8 485,145.85 4,518,872.19 ΔΚΑΣ.L-8 485,595.81 4,519,290.81 
ΔΚΑΣ.R-9 485,164.69 4,518,884.65 ΔΚΑΣ.L-9 485,637.37 4,519,386.39 
ΔΚΑΣ.R-10 485,191.33 4,518,908.82 ΔΚΑΣ.L-10 485,570.45 4,519,477.70 
ΔΚΑΣ.R-11 485,195.08 4,518,922.64 ΔΚΑΣ.L-11 485,543.57 4,519,548.06 
ΔΚΑΣ.R-12 485,250.19 4,518,975.51 ΔΚΑΣ.L-12 485,526.91 4,519,591.45 
ΔΚΑΣ.R-13 485,301.85 4,519,031.67 ΔΚΑΣ.L-13 485,510.40 4,519,628.52 
ΔΚΑΣ.R-14 485,327.16 4,519,058.80 ΔΚΑΣ.L-14 485,490.47 4,519,672.76 
ΔΚΑΣ.R-15 485,373.67 4,519,120.44 ΔΚΑΣ.L-15 485,465.94 4,519,720.42 
ΔΚΑΣ.R-16 485,415.07 4,519,196.41 ΔΚΑΣ.L-16 485,435.71 4,519,770.08 
ΔΚΑΣ.R-17 485,412.73 4,519,214.60 ΔΚΑΣ.L-17 485,411.92 4,519,804.08 
ΔΚΑΣ.R-18 485,440.31 4,519,261.72 ΔΚΑΣ.L-18 485,366.26 4,519,850.60 
ΔΚΑΣ.R-19 485,460.13 4,519,273.30 ΔΚΑΣ.L-19 485,321.03 4,519,901.87 
ΔΚΑΣ.R-20 485,478.77 4,519,299.58 ΔΚΑΣ.L-20 485,287.96 4,519,948.80 
ΔΚΑΣ.R-21 485,488.51 4,519,318.07 ΔΚΑΣ.L-21 485,274.67 4,520,000.76 
ΔΚΑΣ.R-22 485,493.96 4,519,335.77 ΔΚΑΣ.L-22 485,273.34 4,520,031.41 
ΔΚΑΣ.R-23 485,504.99 4,519,357.63 ΔΚΑΣ.L-23 485,275.07 4,520,041.77 
ΔΚΑΣ.R-24 485,515.58 4,519,373.44 ΔΚΑΣ.L-24 485,282.57 4,520,058.24 
ΔΚΑΣ.R-25 485,509.33 4,519,401.07 ΔΚΑΣ.L-25 485,290.02 4,520,078.64 
ΔΚΑΣ.R-26 485,494.87 4,519,438.01 ΔΚΑΣ.L-26 485,295.55 4,520,097.93 
ΔΚΑΣ.R-27 485,481.03 4,519,497.60 ΔΚΑΣ.L-27 485,308.18 4,520,151.58 
ΔΚΑΣ.R-28 485,466.54 4,519,530.66 ΔΚΑΣ.L-28 485,313.02 4,520,194.58 
ΔΚΑΣ.R-29 485,435.28 4,519,596.55 ΔΚΑΣ.L-29 485,310.93 4,520,236.24 
ΔΚΑΣ.R-30 485,418.00 4,519,633.75 ΔΚΑΣ.L-30 485,289.03 4,520,332.53 
ΔΚΑΣ.R-31 485,400.76 4,519,667.55 ΔΚΑΣ.L-31 485,280.50 4,520,351.52 
ΔΚΑΣ.R-32 485,386.41 4,519,691.85 ΔΚΑΣ.L-32 485,256.65 4,520,387.25 
ΔΚΑΣ.R-33 485,370.01 4,519,708.46 ΔΚΑΣ.L-33 485,245.22 4,520,406.40 
ΔΚΑΣ.R-34 485,347.58 4,519,742.73 

 

ΔΚΑΣ.L-34 485,232.12 4,520,430.41 
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ΔΚΑΣ.R-35 485,285.59 4,519,811.40 ΔΚΑΣ.L-35 485,173.06 4,520,470.50 
ΔΚΑΣ.R-36 485,274.95 4,519,813.70    
ΔΚΑΣ.R-37 485,256.44 4,519,843.57    
ΔΚΑΣ.R-38 485,246.53 4,519,857.13    
ΔΚΑΣ.R-39 485,232.99 4,519,887.98    
ΔΚΑΣ.R-40 485,213.43 4,519,911.24    
ΔΚΑΣ.R-41 485,196.83 4,519,919.12    
ΔΚΑΣ.R-42 485,190.49 4,520,024.13    
ΔΚΑΣ.R-43 485,200.50 4,520,081.10    
ΔΚΑΣ.R-44 485,208.81 4,520,107.12    
ΔΚΑΣ.R-45 485,212.45 4,520,126.79    
ΔΚΑΣ.R-46 485,215.59 4,520,165.26    
ΔΚΑΣ.R-47 485,228.81 4,520,229.37    
ΔΚΑΣ.R-48 485,231.22 4,520,265.10    
ΔΚΑΣ.R-49 485,229.69 4,520,285.69    
ΔΚΑΣ.R-50 485,224.59 4,520,302.11    
ΔΚΑΣ.R-51 485,191.87 4,520,320.36    
ΔΚΑΣ.R-52 485,205.57 4,520,342.36    
ΔΚΑΣ.R-53 485,171.23 4,520,360.78    
ΔΚΑΣ.R-54 485,145.84 4,520,388.36    
ΔΚΑΣ.R-55 485,129.97 4,520,400.63 
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