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ΤΜΗΜΑ Α’ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο αφορά σε εργασίες καθαρισµού της κοίτης και των πρανών του Ληθαίου 

ποταµού σε επιλεγµένες θέσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή ροή  και να 

περιοριστούν πληµµυρικά φαινόµενα. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση  Ηµεροµηνία 
Κτήσεως 

Τµήµα του 
έργου όπου 

υπάρχει 
ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  Ασκληπιού 18   

    

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

……………………………………. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµεροµηνία 
αναπροσαρµογής 

                     

∆ΗΜΟΣ   

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Προϊσταµένη Αρχή 
( ∆.Τ.Υ.& Π) 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18  
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    ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις απαραίτητες 
εργασίες για τον καθαρισµό της κοίτης και των πρανών του Ληθαίου ποταµού σε 
επιλεγµένες θέσεις εντός των ορίων του ∆ήµου Τρικκαίων. 

 Προβλέπονται εργασίες καθαρισµού και ελέγχου της  κοίτης από 
απορρίµµατα και αυτοφυή βλάστηση, εργασίες καθαρισµού και αποµάκρυνσης 
ξύλων , κορµών και λοιπών υλικών από τα πρανή,  καθώς και η εκρίζωση και 
αποµάκρυνση δέντρων  όπου απαιτηθεί.  

Σκοπός όλων των παραπάνω εργασιών είναι η εξασφάλιση της  οµαλής 
ροής του ποταµού και η αύξηση της παροχετευτικής του ικανότητας , γεγονός 
που θα οδηγήσει σε περιορισµό των πληµµυρικών φαινοµένων.  

   Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ( ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-02-00-2009) «Καθαρισµός και εκβάθυνση 
κοίτης ποταµών, ρεµάτων και αποχετευτικών τάφρων» . 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότησή του γίνει από 
∆ηµοτικούς πόρους. 

 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν : 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α 

1 

Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµάτων από φερτά υλικά ή 
απορρίµµατα.                                                            
Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη 
µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

M3 

2 
Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη. Με τη φόρτωση 
των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον 
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 

M3 

3 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 
µέχρι 0,90 m 

TEM 
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1.1. ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείµενο 

• Μελέτη έργου αντιπληµµυρικής προστασίας 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 
 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους 

µεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισηµάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι 

γνωστά στο στάδιο της µελέτης) : 

1. Θέσεις ∆ικτύων: 

∆εν υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερες επισηµάνσεις. 

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο 

Χώροι εκσκαφής σε όλο το µήκος των θέσεων επέµβασης  

3. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Ως οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιµοποιηθούν οι οδοί του 

υφιστάµενου τοπικού δικτύου. 

4. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς: 

Οι εργασίες που απαιτούν τη χρήση µηχανηµάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

σπινθήρα, αποτελούν εργασίες µε αυξηµένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 
 

 

 



∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

  Σελ. 7 

 

    ΤΜΗΜΑ ∆’ 
 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια 
όλων των συµβαλλοµένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους 
όλα τα εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε 
εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας  του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα 
παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται 
οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 
• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την 

διάρκεια της εργασίας τους. 
• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, 

θα πρέπει να αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον 
εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να 
αναφέρεται και να αντικαθίσταται άµεσα. 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως 
στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία 
τους. 

• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που 
θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 

• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα 
κανένας  εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από 
αιωρούµενο φορτίο. 

• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο 
από ειδικευµένα άτοµα. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την 
κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται 
αµέσως στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άµεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα 
προστατευτικά της µηχανήµατα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 
εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή 
εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 
επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός 
λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 
1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 
2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 
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3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 
πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα και 
4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

1.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες 

συντήρησης ή βελτίωσης. 

Ηµεροµηνία 

συντήρησης 

Τµήµα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρµοδίου 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 


