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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες αποκατάστασης ζηµιών του αναχώµατος στην τάφρο της
Μπέλιτσας, όπου παρατηρήθηκε καθίζηση και αλλοίωση (µείωση του πλάτους του) του υφιστάµενου
αναχώµατος µε αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής του και αύξηση της πιθανότητας θραύσης του. Τα
αναχώµατα ιδιαίτερα από τη νότια πλευρά παρουσιάζουν διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του
υλικού τους, είτε από χρόνια φθορά, είτε από επεµβάσεις ιδιωτών για την εκµετάλλευση του υλικού ή
για δηµιουργία προσβάσεων προς τα παρακείµενα αγροτεµάχια.
Παράλληλα πρόκειται να γίνει καθαρισµός της τάφρου από βλάστηση, µπάζα και απορρίµµατα.
Συγκεκριµένα, επί της περιοχής παρέµβασης της τάφρου συµβάλλουν ο χείµµαρος Καµενικίων και ο
χείµµαρος Χριστός. Λόγω της πυκνής αυτοφυούς βλάστησης και των πολλών υπολειµµάτων κλαδιών
και κορµών δέντρων στην κοίτη της τάφρου που συσσωρεύονται στους αναβαθµούς, στα σηµεία
συµβολής µε τους άλλους χειµµάρους, στα βάθρα των γεφυρών και στα υπόλοιπα τεχνικά,
δηµιουργήθηκαν ‘φυσικά φράγµατα’ στην κοίτη, µε αποτέλεσµα σε µεγάλες παροχές νερού να υπάρχει
ο κίνδυνος πρόκλησης πληµµυρικών φαινοµένων και κατάρρευσης των γεφυρών και των τεχνικών. Στα
παραπάνω σηµεία συγκεντρώνονται επίσης µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων και µπαζών. Οι
εργασίες αυτές θα γίνουν µε χρήση είτε πλωτών µέσων (βάρκες κ.α.), ή και κατάλληλων µηχανηµάτων
(εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών, γερανών, 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. 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.
Ακόµη θα γίνει καθαρισµός όλων των γεφυρών και των τεχνικών από τις προσχώσεις πενήντα
µέτρα ανάντι και κατάντι των παραπάνω γεφυρών και τεχνικών και κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων
δένδρων περιµέτρου µέχρι 50cm, και θάµνων στο εύρος της κοίτης της τάφρου.
Οι εργασίες θα γίνουν από τη γέφυρα της Μπέλιτσας Σέρρες-Νιγρίτα έως τη γέφυρα των Καλών
∆έντρων στο δρόµο Σέρρες – Θεσσαλονίκη.
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