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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
       Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες αποκατάστασης ζηµιών του αναχώµατος στην τέως 
λίµνη Αχινού σε τµήµατα που παρατηρήθηκε καθίζηση και αλλοίωση (µείωση του πλάτους 
του) του υφιστάµενου αναχώµατος µε αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής και αύξηση της 
πιθανότητας θραύσης.  

Οι  εργασίες θα γίνουν από τη συµβολή της Μπέλιτσας µε τον ποταµό Στρυµόνα Χιλ.Θέση 
45+390 (µετρούµενο από το φράγµα Λιθοτόπου) και σε µήκος 8.900m κατάντι, όπου 
παρατηρούνται διαβρώσεις και καθιζήσεις στα αναχώµατα. Επί των πρώτων 3.400m Θα γίνει 
συµπλήρωση των αναχωµάτων µε δάνεια υλικά κατηγορίας Ε2 έως Ε3 όπου παρατηρούνται 
ευρείες τοπικές µηκοτοµικές καθιζήσεις. Επίσης εκτός του αναχώµατος πρόκειται να γίνει 
συντήρηση και αποκατάσταση τµηµάτων των κατεστραµµένων αµµοχαλικόστρωτων δρόµων. 
Τα δάνεια υλικά για την αγροτική οδοποιία θα είναι θραυστά επίλεκτα υλικά λατοµείου 
κατηγορίας Ε4. Μετά τα πρώτα 3.400m και µέχρι το τέλος της παρέµβασης θα γίνει 
συµπλήρωση των αλλοιωµένων - διαβρωµένων αναχωµάτων τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη 
απώλεια υλικού και µικρό πλάτος στέψης µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος θραύσης τους 
σε µεγάλες πληµµυρικές παροχές. Στις εργασίες συµπλήρωσης των αναχωµάτων 
προβλέπεται σταθεροποίηση και ενίσχυσή τους σε όλο το µήκος µε γεώπλεγµα πολυεστερικής 
σύστασης µε προστασία PVC, ή πολυµερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο. Τα δάνεια υλικά για τα αναχώµατα θα προµηθευτούν από 
δανειοθαλάµους και εντοπίζονται στον χάρτη προσανατολισµού.   

 
Σέρρες,   17 - 7 -  2017 

Οι Συντάξαντες 
 
 

Βασίλειος Βασιλακάκης 
Πολ. Μηχ. µε Α΄β. 

 
 

Σαµαρά Βασιλική 
Πολιτικός Μηχανικός µε Α'β 

Σέρρες  17-07-2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάµενος  
Τµ. ∆οµών & Περιβάλλοντος 

 
 
 

 
Παναγιώτης Αναστασιάδης 
∆ρ. Πολ. Μηχ. µε Α’β 

 
 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑTIA                                                                                                                                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

EΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζηµιών αναχωµάτων 
ποταµού Στρυµόνα (Παραλίµνιο - Πεθελινό) και 
αποκατάσταση αγροτικού δικτύου» 
 
ΧΡΗΜΑΤ.: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  2017 
ΚΩ∆.: 1122ΣΕΡ001∆Π17 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  600.000.00 ΕΥΡΩ 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Με την  υπ’ αριθµ. οικ. 296779 / 3067/ 17-07-2017 
Απόφ. της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών 

Σέρρες    17/07/2017 
Ο Aν. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
∆ρ. Πολ/κος Μηχ/κος  µε Α΄ β 
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