
1 

 

 
 

  

                                                                  

 

ΤΕΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
   

Η μελέτη περιλαμβάνει : 

 

       Α. Οριζοντιογραφία ευρείας περιοχής προβλεπόμενων θέσεων  για υλοποίηση 

εργασιών καθαρισμού 

       Β.   Τεχνική περιγραφή 

       Γ.    Τιμολόγιο μελέτης 

      Δ.    Προϋπολογισμό εργασιών 

      Ε.    Φωτογραφική τεκμηρίωση 

             Επιπλέον, με ευθύνη του αναδόχου, ανά θέση επέμβασης προβλέπονται τα 

κάτωθι : 

 

1. Τοπογραφική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης  

2. Σκαριφηματική διάταξη κάτοψης και τομής της περιοχής επέμβασης/εκτέλεσης 

εργασιών καθαρισμού  

3. Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης περιοχής έργου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που ορίζουν οι οδηγίες μελετών οδικών έργων ΟΜΟΕ- ΚΣΑ  

4. Τεχνική περιγραφή συνοδευόμενη από τεύχος φωτογραφικής αποτύπωσης 

υφιστάμενης κατάστασης με προμέτρηση των προτεινόμενων ανά θέση 

εργασιών 

5. Σε περίπτωση προσωρινής απόθεσης υλικών εκσκαφής με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίησή  τους στο έργο, με ευθύνη του αναδόχου θα παρθούν 

όλες εκείνες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα 

κατατεθούν στην Υπηρεσία πριν την έναρξη του επόμενου σταδίου εργασιών . 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 
 
 
 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ       

           ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

            ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ      

         ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΛΕΙΣΤΟ 

 
 

 
       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 241.000,00€   
       ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   ΚΑΠ 

       C.P.V.: 45332200-5 :   ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης : 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα Άμφισσας, έχουν καταγραφεί με την αρ. αριθμ. 

1523/1987 Απόφαση Νομάρχη Φωκίδας, περί “καταγραφής της πεδινής και ορεινής κοίτης των 

καταγεγραμμένων ρεμάτων στον Ν. Φωκίδας”, οι χείμαρροι Πλειστός, Ύλαιθος, Σκίτσα, 

Γατοπνίχτης, Κολοβατιανός με τους συμβάλλοντες των χειμαρροποτάμων. 

Εστιάζοντας στην κοίτη των χειμάρρων «Σκιτσα¨ και «Πλειστος» , καθώς και των 

παραποτάμων τους, σε διάφορες θέσεις από την περιοχή “Βίνιανη” έως τις εκβολές  

στον κόλπο της Ιτέας/Κίρρας του χείμαρου Ύλαιθου – τελικού αποδέκτη των 

χειμαρροποτάμων Σκίτσα,Γατοπνίχτη, Κολοβατιανού, θα υλοποιηθούν εργασίες 

καθαρισμού και διευθέτησης της κλισης στην κοίτη.  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα μελέτη η κατασκευή νέων έργων/κατασκευών.  

 

 

Αναλυτικά προβλέπονται οι εργασίες : 

 

Α)καθαρισμός της βαθιάς κοίτης του υδατορέματος σε έκταση καθ΄ υπόδειξη της 

υπηρεσίας. Στις εργασίες προβλέπεται η αποκατάσταση της ευρείας κοίτης, με 

αφαίρεση και απομάκρυνση των φερτών και των χαλαρών φυτικών γαιών τόσο από 

την περιοχή της κοίτης όσο και από τα αναχώματα/πρανή στα τμήματα που θα 

υλοποιηθούν εργασίες. Με τα υλικά αυτά θα γίνει ενίσχυση των αναχωμάτων της 

κοίτης και θα κατασκευαστούν συμπιεσμένα αναχώματα/πρανή. Σε επιλεγμένα σημεία 

πιθανά να εξετασθεί συμπληρωματικά  η χρήση κατάλληλων δανείων, ως και η 

κατασκευή λιθοσωμάτων με βράχους. Περιλαμβάνεται η πλήρης απομάκρυνση της 

αυτοφυούς βλάστησης. 

Β)επιμελής καθαρισμός από ανεπιθύμητη αυτοφυή βλάστηση. 

Γ)καθαρισμός αρδευτικών και οδικών τεχνικών, σε μήκος/απόσταση από το τεχνικό 

που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία ανά εκάστη θέση 

Δ)έλεγχος της αυτοφυούς βλάστησης και αναβλαστημάτων στις κοίτες  

Ε)κοπή και απομάκρυνση αυτοφυών δένδρων  

 

 

Απαιτήσεις για την εφαρμογή της μελέτης  : 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει πιστά την μελέτη και οι εργασίες να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου και των Προδιαγραφών και 

να ικανοποιούν πλήρως την Υπηρεσία. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με 

την σύγχρονη πρακτική, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κατά την 

εκτέλεση του έργου θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε κατά την λειτουργία του 

έργου να διευκολύνονται ο έλεγχος, ο καθαρισμός, η συντήρηση και η επισκευή του 
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παραπάνω εξοπλισμού και να εξασφαλίζεται η άριστη και ικανοποιητική από κάθε 

άποψη λειτουργία αυτού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας. Αναλυτική 

περιγραφή έκαστης εργασίας υπάρχει στο Τιμολόγιο εργασιών. 

 

Ποιοτικός Έλεγχος κατά την εφαρμογή της μελέτης  : 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους Κανονισμούς:  
EN 29001 (ISO 9001), EN 29002 (ISO 9002) EN 29003 (ISO 9003) και EN 603001 

(ISO 9004, IEC 3001). Επιπλέον όσον αφορά τις  προδιαγραφές  των  

εργασιών θα τηρηθούν οι εγκεκριμένες  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
και  ειδικότερα:  α) ΦΕΚ  2221/30-07-2012 Έγκρισης  τετρακοσίων σαράντα  
(440) Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ) με  υποχρεωτική  
εφαρμογή  σε  όλα  τα Δημόσια Έργα ,  β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Παραρτήματα 1,2) της Εγκυκλίου 22/24-10-2014 (ΑΔΑ :ΩΜΞ21-27Κ) του  
Υπουργείου  ΥΠΟ.ΜΕ .ΔΙ/ΓΓΔΕ   
 
 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά την εφαρμογή της μελέτης  : 

 

Η ευρύτερη  περιοχή  στις  θέσεις του έργου βρίσκεται  κατά τμήμα εντός  
του Παραδοσιακού  Ελαιώνα  Άμφισσας και  εντός  της  ΖΟΕ  Δελφών.  
Ουδεμία θέση  εργασίας  δεν είναι εντός περιοχής  ΝΑΤΟΥRA2000. Οι  
εργασίες εντάσσονται σε  υδραυλικά  έργα – συντήρηση  υφιστάμενων  
έργων  και απαλλάσσονται από  την  διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργου ή δραστηριοτήτων με βάση το ν.4014/2011 και της ΥΑ οικ. 170225. 
 
 
 

Αμφισσα, 18/1/2023 Άμφισσα, 18/1/2023 Άμφισσα,18/1/2023 

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η α.Πρ/νη ΤΔΠ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο α.Δ/ντής ΔΤΕ  

α/α 
   

Α.ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ 
Α-Μ Αβ 

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ 

Α.ΚΟΥΤΣΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αβ 
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