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Έργο, «Αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των ακραίων

καιρικών φαινοµένων κατά το διάστηµα 30-11-17
έως και 04-12-17 στην Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας»

Υποέργο, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, 230.000,00 € (µε το Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με το συγκεκριµένο υποέργο θα γίνουν εργασίες:
o καθαρισµού της κοίτης του ποταµού ΛΟΥΡΟΥ από πεσµένα δέντρα, κλαδιά και λοιπές
αποθέσεις, που εµποδίζουν την οµαλή ροη του νερού και δηµιουργούν φράγµατα
ανάσχεσης κατά τις περιόδους αιχµής,
o εκσκαφών της κοίτης, µε σκοπό την αύξηση του µεγέθους της υγρής διατοµής και την
εξοµάλυνση της τραχύτητας του πυθµένα, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα
παροχέτευσης όσο το δυνατόν µεγαλύτερου όγκου νερού σε περιόδους πληµµύρας,
o προστασίας κοίτης και πρανών (αποκαταστάσεις- Επιχώσεις – εγκιβωτισµοί –
εξυγιάνσεις- λιθορριπές),
o µεταφοράς µέρους των προϊόντων καθαρισµού και εκσκαφών προς την οριστική
απόθεση, σε θέση επιτρεπόµενη από τις αρµόδιες αρχές
o επισκευή κατεστραµµένων τεχνικών (συρµατοκιβωτίων, λιθορριπών κλπ).
Οι εργασίες θα γίνουν µε χρήση συνήθων χωµατουργικών µηχανηµάτων (εκσκαφέων,
φορτωτών, προωθητών, φορτηγών κλπ), κινουµένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή µε
παρουσία υδάτων και σε σηµεία που θα κριθεί απαραίτητο, µετά από υπόδειξη από την
επίβλεψη.
Η χρηµατοδότηση του παραπάνω έργου γίνεται από το πρόγραµµα ΣΑΕΠ 830
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, Υπουργείο Οικονοµίας και
Ανάπτυξης) και πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ροής του
ποταµού ΛΟΥΡΟΥ, µε σκοπό την µείωση των κινδύνων από πληµµύρες, γι αυτό θα γίνουν
εργασίες άρσης των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί στην κοίτη µε ταυτόχρονους
καθαρισµούς αυτής από φερτά υλικά ή άλλα εµπόδια.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, τους ισχύοντες νόµους
και διατάξεις και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µας.
Πρέβεζα, 18 / 10 / 2018
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