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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά σε εργασίες άµεσης αποκατάστασης των δύο

ανοιγµάτων της γέφυρας Παλαιοκάστρου στον ποταµό Βούλγαρη από ζηµιές που έχουν

προκληθεί εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινοµένων των τελευταίων ετών.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοψίζονται σε:

• Προστασία της όχθης µεταξύ δεξιού και αριστερού ανοίγµατος γέφυρας σε µήκος 135m

µε συρµατοκυλίνδρους ή συµρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 και θεµέλια πάχους 1,00 m.

Στην επαφή µε το αριστερό ακρόβαθρο του δεξιού ανοίγµατος και το δεξιό του

αριστερού η προστασία σταδιακά µεταβάλλεται σε κατακόρυφη.

• Προστασία της δεξιάς όχθης του δεξιού ανοίγµατος ανάντη σε µήκος

100m και κατάντη σε µήκος 80m µε συρµατοκυλίνδρους ή συµρµατοκιβώτια µε κλίση

1:1 και θεµέλια πάχους 1,00m.

• Προστασία της αριστερής όχθης του αριστερού ανοίγµατος κατάντη σε µήκος 335m µε

συρµατοκιβώτια µε συρµατοκυλίνδρους ή συµρµατοκιβώτια µε κλίση 1:1 και θεµέλια

πάχους 1,00m.

• Προστασία της χαµηλής κοίτης του δεξιού και αριστερού ανοίγµατος κατάντη της

ιρλανδικής διάβασης µε συρµατοκιβώτια πάχους 1,0m.

• Προστασία των βάθρων του δεξιού ανοίγµατος σε πλάτος 7,00m µε συρµατοκιβώτια

πάχους 1,00m.

• Προστασία από διάβρωση των ακροβάθρων και µεσοβάθρων των δύο ανοιγµάτων µε

επένδυση της χαµηλής κοίτης µε συρµοτοκιβώτια πάχους 0,50m.

• Προστασία των χαµηλών κοιτών (αριστερή και δεξιά) κατάντη των ιρλανδικών

διαβάσεων λόγω υψηλών ταχυτήτων µε ουδούς από συρµατοκιβώτια πάχους 1,00m

και βάθους 1,00m σε µήκος 80m δεξιά (4 ουδοί) και µήκος 20m αριστερά (1 ουδός).



• Εργασίες συντήρησης του οδοστρώµατος της γέφυρας. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

και των υποδείξεων της υπηρεσίας. 

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι ∆Ω∆ΕΚΑ (12)  µήνες.
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