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ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης –
αποκατάστασης υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων
ποταμού Θολοπόταμος και
κλάδων ή όμορων χειμάρρων
αυτού Π.Ε Αχαΐας»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών
έργων ποταμού Θολοπόταμου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού.Τα προτεινόμενα τεχνικά
έργα αφορούν την συντήρηση, αποκατάσταση υφισταμένων τεχνικών έργων κατά μήκος του
ποταμού Θολοπόταμου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού για την προστασία των παρόχθιων
ιδιοκτησιών , οδών , προσβάσεων , του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής ,ως και την
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές ή εξελισσόμενες.
Από την συσσώρευση υλικών, την έντονη στερεομεταφορά από την ταχύτητα ροής
μεγαλύτερης της αναμενόμενης από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν θα πρέπει να γίνουν:
Α) Στις θέσεις Αμπέλου, Γκουμέϊκα ,Πύργος και Άνω Ποροβίτσας που εκβάλει στο ποταμό
Θολοποτάμου θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση των υφιστάμενων κατεστραμμένων αναχωμάτων
και των κατεστραμμένων κοιτοστρώσεων των λεκανών ηρεμίας αφού απομακρυνθούν τα
κατεστραμμένα σκυροδέματα σποραδικά σε μήκος 150 μέτρων. Επίσης οι ως άνω εργασίες θα
γίνουν και για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων σαρζανέτ και πτερυγοτοίχων.
Β) Κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής και προς την εκβολή θα ενισχυθούν τα
ημικατεστραμμένα αναχώματα και θα αποκατασταθεί σωστά το εύρος του ποταμού στο σημείο
αυτό.
Γ) Στη θέση Κράθη προς την εκβολή της περιοχής Αιγείρας θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης
των κατεστραμμένων σαρζανέτ, αναβαθμών, πτερυγοτοίχων και λεκανών ηρεμίας αφού
απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα σκυροδέματα. Οι εργασίες έχουν σκοπό την αποκατάσταση της
πλημμυρικής προστασίας, την θωράκιση από πλημμυρικά φαινόμενα και για την ομαλή ροή του
ποταμού.
Κατά την έναρξη των εργασιών οι εργασίες θα γίνουν στις θέσεις και κατά προτεραιότητα
κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας. Αναλόγως με την επικινδυνότητα κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν για την
ομαλή λειτουργία των χειμάρρων θα δίνεται εντολή από την υπηρεσία μέχρι την ολοκλήρωση του
οικονομικού αντικειμένου σύμβασης.
Η αμεσότητα της επέμβασης θα είναι σχετική με το μέγεθός της και πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά την προσφορά η πιθανότητα πολλών και μικρών επεμβάσεων.
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Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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