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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
        

     Με ην ζπγθεθξηκέλν ππνέξγν ζα γίλνπλ εξγαζίεο:  

o ηκεκαηηθόο θαζαξηζκνύ ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ ΑΦΕΡΟΝΤΑ ησλ παξαπνηάκσλ θαη 

ξεκάησλ πνπ εθβάινπλ ζηνλ πνηακό  ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία 

από πεζκέλα δέληξα, θιαδηά θαη ινηπέο απνζέζεηο,  πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ξνε ηνπ 

λεξνύ θαη δεκηνπξγνύλ θξάγκαηα αλάζρεζεο θαηά ηηο πεξηόδνπο αηρκήο, 

o εξγαζίεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ πξαλώλ ρσξίο κεηαβνιή ηεο δίαηηαο ηνπ πνηακνύ γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο παξνρεπηηθήο ηθαλόηεηαο, 

o κεηαθνξάο  κέξνπο ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ πξνο ηελ νξηζηηθή απόζεζε, ζε ζέζε 

επηηξεπόκελε από ηηο αξκόδηεο αξρέο 

o κεηαθνξάο  κέξνπο ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη ελζσκάησζε ηνπο  ζην αλαηνιηθό 

αλάρσκα  

o δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη ζπκπύθλσζε απηώλ επη ηνπ αλαρώκαηνο  

      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 θεληξηθνύο απηνηειείο πόξνπο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ θαη πξόθεηηαη γηα ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ ξνήο ηνπ 

πνηακνύ ΑΦΕΡΟΝΤΑ θαη ησλ παξαπνηάκσλ απηνύ, κε ζθνπό ηελ κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο 

εθδήισζεο πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ, 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 Υπεξεζίαο καο. 
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