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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αποσκοπεί στη συντήρηση και στην αποκατάσταση των 

αντιπλημμυρικών έργων επί της κοίτης και των αναχωμάτων της Τάφρου Τ66. Εργασίες απαραίτητες λόγω 

καταστροφών στα αντιπλημμυρικά έργα που οφείλονται στην πάροδο ετών και στην εμφάνιση μεγάλων 

πλημμυρικών παροχών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών. 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Στη Χ.Θ. 0+538, ανάντη της εκβολής της Τάφρου στον π. Αλιάκμονα βρίσκεται ο αναβαθμός που έχει 

καταστραφεί. Περίπου στη Χ.Θ. 28+000 πριν από τη γέφυρα Λιποχωρίου υπάρχει τεχνικό με 

τσιμεντοσωλήνες για τη διοχέτευση μέσα στην Τάφρο, των αποστραγγιστικών καναλιών της παρακείμενης 

περιοχής και το οποίο έχει παρουσιάσει βλάβη. Κατά μήκος της Τάφρου υπάρχουν γέφυρες  στις 

περισσότερες εκ των οποίων υπάρχει συσσώρευση κορμών, κλαδιών και μπαζών που προκαλούν έμφραξη και 

σε πολλές περιπτώσεις αποκλεισμό των ανοιγμάτων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  Η Τάφρος Τ66 έχει πολλά χρόνια να καθαριστεί με αποτέλεσμα με την πάροδο των ετών να υπάρχει 

συσσώρευση φερτών υλών, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή διοχετευτικότητα των υδάτων και προκαλούν 

αλλοίωση της κοίτης, με σημαντικές στενώσεις και ανυψώσεις της στάθμης του πυθμένα. Επίσης η έλλειψη 

καθαρισμού διευκόλυνε την ανάπτυξη υδροχαρών φυτών και δένδρων αυτοφυούς βλάστησης μέσα την κοίτη 

με αποτέλεσμα τη μείωση του εμβαδού της και τη συγκράτηση φερτών υλών (κορμών, κλαδιών και μπαζών). 

Το ανωτέρω πρόβλημα είναι πιο εμφανές και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις θέσεις των γεφυρών. Η 

διοχετευτικότητα των υδάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις αυτές αφού οι περισσότερες 

γέφυρες είναι παλαιάς κατασκευής με πυκνά βάθρα και πολλά μικρά ανοίγματα, κάτι που ευνοεί τη 

συγκράτηση κορμών δένδρων και κλαδιών και την ώθηση της ροής προς τις όχθες με αποτέλεσμα τη 

διάβρωσή τους.  

 Στη Χ.Θ. 28+000, περίπου 2,0 χλμ πριν από τη γέφυρα Λιποχωρίου, υπάρχει τεχνικό με τσιμεντοσωλήνες 

κάθετα μέσα στη βάση του αναχώματος, για τη διοχέτευση μέσα στην Τάφρο, των αποστραγγιστικών 

καναλιών της παρακείμενης περιοχής. Τα νερά από τα κανάλια συγκεντρώνονται και διαμέσου μεταλλικών 



  

 

   

σωλήνων οι οποίες διέρχονται κάτω από το ανάχωμα εκβάλλουν στην κοίτη της Τάφρου. Με την πάροδο των 

ετών οι σωλήνες έχουν διαβρωθεί, με αποτέλεσμα ο υπερκείμενος όγκος χωμάτων του αναχώματος να 

καταπέσει στα σημεία διάβρωσης και καταστροφής τους, φράζοντας τη δίοδο των νερών. Παράλληλα 

δημιουργείται πρόβλημα και στο ανάχωμα το οποίο σε εκείνο το σημείο γίνεται πιο ευπαθές χάνοντας την 

ικανότητα αντίστασης και συγκράτησης τυχόν πλημμυρικών παροχών και σε μία πιθανή υπερύψωση της 

στάθμης θα υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του.  

 Στη θέση του αναβαθμού η μέση κατά μήκος κλίση κατάντη της γέφυρας Κουλούρας μέχρι τις εκβολές στον 

π. Αλιάκμονα από 0,02% που ήταν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Τάφρου, αυξήθηκε λόγω της  

μερικής καταστροφής του αναβαθμού στο 0,5%. Η αύξηση αυτή της κλίσης προκαλεί και απότομη αύξηση 

της ταχύτητας του νερού η οποία δημιουργεί έντονες διαβρωτικές συνθήκες με επακόλουθο την αλλοίωση 

της κατάντη κοίτης και τη διάβρωση των πρανών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι: 

ΑΝΑΧΩΜΑ  Συντεταγμένες σημείου επέμβασης  χ:345745.94    ψ:4510554.51 

• εκσκαφή του αναχώματος και ανακατασκευή του τεχνικού με τοποθέτηση δύο σειρών τσιμεντοσωλήνων 

διατομής 1,0μ. 

• επανεπίχωση και συμπύκνωση του αναχώματος 

ΓΕΦΥΡΕΣ 

• απομάκρυνση των φερτών υλών (κορμών, κλαδιών και μπαζών) από τις θέσεις των γεφυρών για 

ελευθέρωση των ανοιγμάτων τους. 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ  Συντεταγμένες σημείου επέμβασης  χ:358719.48    ψ:4489597.82 

• ανακατασκευή και συμπλήρωση του αναβαθμού με τοποθέτηση λιθοπληρούμενων συρματοκιβωτίων 

διαστάσεων 3,00*2,00*0,50 (μήκος*πλάτος*ύψος) με εσωτερικά διαφράγματα. Η στέψη του αναβαθμού 

όπου αναμένονται μεγάλες ταχύτητες , προστατεύεται με την κατασκευή πλάκας οπλισμένου (με διπλό 

πλέγμα Τ196) σκυροδέματος πάχους 30εκ., που αγκυρώνεται στα υποκείμενα συρματοκιβώτια με 

κατακόρυφες ράβδους οπλισμού Φ20, οι οποίες τοποθετούνται σε κάναβο 1,0μ κατά την κατασκευή των 

συρματοκιβωτίων. Αμέσως κατάντη της πτώσης του αναβαθμού δημιουργείται λεκάνη ηρεμίας μήκους 

28,0μ. που οριοθετείται από λιθοπληρούμενα συρματοκιβώτια. Εντός αυτής τοποθετείται στρώση λίθων 

βάρους 20-100 κιλών σε πάχος 0,80μ. εγκιβωτισμών σε σκυρόδεμα (λιθόδεμα). Κατάντη της λεκάνης 

ηρεμίας διαστρώνονται λίθοι βάρους 100-200 κιλών σε στρώση πάχους 1,0 μέτρου και σε μήκος 20,0μ. 

• τα πρανή κατά μήκος του αναβαθμού θα διαμορφωθούν ως τοίχοι από λιθοπληρούμενα συρματοκιβώτια 

τραπεζοειδούς μορφής διαστάσεων 3,00*2,00(2,25)*0,50 (μήκος*πλάτος*ύψος) με εσωτερικά 

διαφράγματα, με κλίση πρανούς 2:1. 

οι εργασίες θα γίνουν σε περιόδους χαμηλών παροχών και ιδιαίτερα η ανακατασκευή του αναβαθμού.  
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