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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
        

     Με ην ζπγθεθξηκέλν ππνέξγν ζα γίλνπλ εξγαζίεο:  

o θαζαξηζκνύ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ ΡΔΜΑΣΟ ΚΑΚΚΑΒΟΤ από πεζκέλα δέληξα, 

θιαδηά θαη ινηπέο απνζέζεηο,  πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ξνε ηνπ λεξνύ θαη δεκηνπξγνύλ 

θξάγκαηα αλάζρεζεο θαηά ηηο πεξηόδνπο αηρκήο, 

o εθζθαθώλ ηεο θνίηεο, κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πγξήο δηαηνκήο θαη ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο ηξαρύηεηαο ηνπ ππζκέλα,  ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα 

παξνρέηεπζεο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ όγθνπ λεξνύ ζε πεξηόδνπο πιεκκύξαο, 

o πξνζηαζίαο θνίηεο θαη πξαλώλ (απνθαηαζηάζεηο- Δπηρώζεηο – εγθηβσηηζκνί – 

εμπγηάλζεηο)  

o πξνζηαζία ησλ ππαξρόλησλ αλαβαζκώλ (παγίδεο ζηεξενκεηαθνξάο) από ηηο δηαβξώζεηο, 

o κεηαθνξάο  κέξνπο ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ θαη εθζθαθώλ πξνο ηελ νξηζηηθή 

απόζεζε, ζε ζέζε επηηξεπόκελε από ηηο αξκόδηεο αξρέο.  

      Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε ρξήζε ζπλήζσλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ (εθζθαθέσλ, 

θνξησηώλ, πξνσζεηώλ, θνξηεγώλ θιπ), θηλνπκέλσλ ζηηο όρζεο ή/θαη ηελ θνίηε, ελ μεξώ ή κε 

παξνπζία πδάησλ θαη ζε ζεκεία πνπ ζα θξηζεί απαξαίηεην, κεηά από ππόδεημε από ηελ 

επίβιεςε.  

       Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ γίλεηαη από ην πξόγξακκα ΑΔΠ 830 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο) θαη πξόθεηηαη γηα θαηεπείγνπζα αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ ξνήο ηνπ 

ΡΔΜΑΣΟ ΚΑΚΚΑΒΟΤ, κε ζθνπό ηελ κείσζε ησλ θηλδύλσλ από πιεκκύξεο, γη απηό ζα 

γίλνπλ εξγαζίεο άξζεο ησλ πξνζρώζεσλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηελ θνίηε κε ηαπηόρξνλνπο 

θαζαξηζκνύο απηήο από θεξηά πιηθά ή άιια εκπόδηα. 

       Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ έληερλα ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016, ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο 

θαη δηαηάμεηο θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο καο. 
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Έργο, «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ εμαηηίαο ησλ αθξαίσλ 

θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ θαηά ην δηάζηεκα 30-11-17 

έσο θαη 04-12-17 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Πξέβεδαο» 

 
 
Τποέργο,  «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΟΙΣΗ ΡΔΜΑΣΟ 

ΚΑΚΚΑΒΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΤΠΑΡΥΟΝΣΩΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ” 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ, 70.000,00 € (κε ην Φ.Π.Α.)  

 


