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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός ρεμάτων
και  ενίσχυση  αναχωμάτων  αρμοδιότητας
Π.Ε. Ημαθίας»  . 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.000,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2016

ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ: 2131ΗΜΑ026ΚΑΠ15 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας με  τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση
αναχωμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας», προϋπολογισμού 190.000,00 με ΦΠΑ. 

Το συνολικό μήκος των ρεμάτων  που θα γίνει καθαρισμός ανέρχεται περίπου στα 52,00 km καθ’ υπόδειξη της
υπηρεσίας.  

Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν με το παραπάνω έργο, είναι οι κάτωθι:
 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης
 Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση
 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων, τάφρων ή διωρύγων από φερτά υλικά ή απορρίμματα Με την

φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση

 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων, τάφρων ή διωρύγων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με την
φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ
σε οποιαδήποτε απόσταση

 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.
Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

Οι εργασίες καθαρισμού κοιτών τάφρων ή διωρύγων ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ),  με ή
χωρις αφαίρεση εδαφικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού και τις εντολές της Υπηρεσίας θα γίνει
κατ’ ελάχιστο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, στα κάτωθι ρέματα:
Ρέματα , Χείμαρροι, Ταφροι και Διώρυγες
Δ.Ε. Κυψέλης: στο πεδινό τμήμα αυτού από το όριο του διευθετημένου τμήματος έως την εκβολή του στην
Κ.Σ.Τ. Αγκαθιάς. 
Δ.Ε. Αγκαθιάς: στο ορεινό τμήμα αυτών που επεκτείνεται εντός οικισμού και στο πεδινό τμήμα αυτών έως στην
εκβολή τους στην Κ.Σ.Τ. Αγκαθιάς. 
Δ.Ε. Τριλοφιάς: στο ορεινό τμήμα αυτών που επεκτείνεται εντός οικισμού και ανάντι αυτού και στο πεδινό τμήμα
αυτών έως στην εκβολή τους στην Κ.Σ.Τ. Αγκαθιάς καθώς και του ρέματος «Λασπόλακος»  
Δ.Ε. Ν. Προδρόμου : στο ορεινό τμήμα αυτού που ξεκινάει ΝΑ του οικισμού έως την εκβολή του στην Κ.Σ.Τ
Αγκαθιάς καθώς και των ρεμάτων «Μόδιας» & «Βουλιστικός Λάκος» από την Δημοτική οδός Ν.Προδρόμου –
Νεοκάστρου έως την εκβολή του στην ΚΣΤ Αγκαθιάς
Δ.Ε. Αγ. Τριάδος: Ρέμα «Ιντέκι» μέχρι την συμβολή του με Τ10β καθώς και μικρότερα ρέματα της περιοχής
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας 
Δ.Ε. Π.Προδρόμου : Παλαιό Κρασοπούλι στο πεδινό τμήμα αυτού και μέχρι την εκβολή του στον Αλιάκμονα
καθώς  και  μικρότερα  ρέματα  της  περιοχής  μετά  από  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας  που  εκβάλουν  στο
Κρασοπούλι και στην Κ.Σ.Τ. Αγκαθιάς
Δ.Ε. Παλατίτσια: στο ορεινό τμήμα αυτού Ανατολικά του οικισμού και μέχρι την εκβολή του στην Σ.Τ. Βεργίνας
καθώς και του χειμάρρου Δυτικά του Οικισμού.
Δ.Ε. Βεργίνας: Της Σ.Τ. Βεργίνας από την συμβολή της με ρέμα της ΔΕ Παλατίτσιας μέχρι την εκβολή του στο
Κρασοπούλι και του ρέματος «Ρύμνιο» μέχρι την εκβολή του.
Δ.Ε. Μετόχι : Ρέματα και χείμαρροι που εκβάλουν στον Αλιάκμονα
Δ.Ε. Κουλούρα : Χείμαρος «Αγώι» από Δ.Ε. Μέσης μέχρι την εκβολή του στην Τ66
Για  όλα  τα  παραπάνω   ρέματα,  χείμαρροι,  τάφροι  και  διώρυγες,  οι  εργασίες  καθαρισμού  από  αυτοφυή
βλάστηση αφορούν και τους κλάδους αυτών σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας  
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Ενώ οι εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά ή απορρίμματα αφορούν εργασίες που θα γίνουν εκατέρωθεν
διαβάσεων (γέφυρες – ιρλανδικές διαβάσεις – τεχνικά κ.α.)
Για τις εργασίες της συγκεκριμένης παροχής θα τηρηθούν, οι πάγιες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος
(π.χ.  διαχείριση  στερεών  και  υγρών  αποβλήτων,  καθώς  και  την  διάθεση  αποβλήτων  εκσκαφών  και
κατεδαφίσεων)  σύμφωνα με την   Αριθμ.36259/1757/Ε103 ΦΕΚ 1312/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΠ με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ026ΚΑΠ15

ΒΕΡΟΙΑ 7-12-16
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την αριθμ.πρωτ

Φ2.3.3./35/1979/334827/7-12-16 απόφαση
 ΔΤΕ/Π.Ε. Ημαθίας

O Αν. Προϊστάμενος Δομών
Περιβάλλοντος Ο Αναπλ. Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Π.Ε. Ημαθίας

Χατζηιωαννίδης Βασίλης Τεμιρτζόγλου Βασίλειος Φωτόπουλος Αλέξανδρος
Πολ.Μηχ. Τ.Ε. με Α’ βαθμό Ηλεκτ. Μηχανικός με Α΄ βαθμό Αγρονόμος Τοπογράφος με Α΄ β.
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