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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες καθαρισµού των γεφυρών και των τεχνικών έργων
στις κοίτες των ποταµών Στρυµόνα, Αγγίτη.
1. Καθαρισµός ποταµών από βλάστηση, µπάζα και απορρίµµατα
Λόγω πυκνής αυτοφυούς βλάστησης και πολλών υπολειµµάτων κλαδιών και κορµών
δέντρων στην κοίτη των ποταµών, που συσσωρεύονται στα βάθρα των γεφυρών και στα
υπόλοιπα τεχνικά, δηµιουργήθηκαν φράγµατα στην κοίτη, µε αποτέλεσµα σε µεγάλες
παροχές νερού να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πληµµυρικών φαινοµένων και
κατάρρευσης των γεφυρών και των τεχνικών. Επιπλέον, στα τεχνικά των ποταµών
συγκεντρώνονται µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων και µπάζων.
Για το λόγο αυτό, σε κάθε γέφυρα και τεχνικό των ποταµών Στρυµόνα, Αγγίτη, θα γίνει
καθαρισµός από κλαδιά και κορµούς δέντρων. Τα απόβλητα που θα προκύψουν θα
αποµακρυνθούν εκτός των αναχωµάτων των ποταµών, σε µέρη που θα υποδειχθούν από
την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνούν σε απόσταση τα 2 χιλιόµετρα.
Οι εργασίες αυτές θα γίνουν µε χρήση είτε πλωτών µέσων (βάρκες κ.α.),
κατάλληλων

µηχανηµάτων

(εκσκαφέων,

φορτωτών,

προωθητών,

γερανών,

ή και
κ.α.),

κινουµένων στις όχθες ή και την κοίτη ή στα υφιστάµενα τεχνικά έργα, µε τη χρήση
συρµατόσχοινων και µε εξειδικευµένους χειριστές, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων. Επίσης
αν απαιτηθεί θα γίνει χρήση εκσκαφέων συρόµενου κάδου (drag-line) ή αχιβάδας
(clamshell). Η έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών απαιτεί τεχνική γνώση και εξειδικευµένο
εξοπλισµό µε συνδυασµό µηχανηµάτων, καθώς προέχει η προστασία των βάθρων των
γεφυρών από άστοχες ενέργειες. Ο καθαρισµός θα συνδυάζεται µε τις απαραίτητες
εργασίες συντήρησης των δοµικών στοιχείων των γεφυρών.
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2. Άρση προσχώσεων κάτω από οδικές γέφυρες
Ακόµη θα γίνει καθαρισµός όλων των γεφυρών και των τεχνικών από τις προσχώσεις
πενήντα µέτρα ανάντι και κατάντι των παραπάνω γεφυρών και τεχνικών και µε την κοπή
και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm, και θάµνων στο εύρος της
κοίτης των ποταµών.

3. Αντικατάσταση κατεστραµµένων συρµατοκιβωτίων
Τµήµατα κατεστραµµένων αναβαθµών για την προστασία των βάθρων των γεφυρών
καθώς

και

τµήµατα

αντικατασταθούν

και

πρανών/αναχωµάτων
θα

συµπληρωθούν

που
µε

υπήρχαν

κατασκευή

συρµατοκιβώτια

συρµατοκιβωτίων

εξειδικευµένα συνεργεία
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