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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά τον  καθαρισμό της κοίτης σε διάφορες θέσεις ρεμάτων-

χειμάρρων μέσα στα όρια του Δήμου Αγιάς για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών

και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που προέκυψαν από

έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 10 και 11-12-

2019 στην περιοχή του Δήμου Αγιάς. Ειδικότερα, η απαίτηση για την εκτέλεση του έργου

προέκυψε μετά και της με αρ.πρωτ.9159/20-12-2019 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

του Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα, των Κοινοτήτων Σκήτης, Σωτηρίτσας και Μελιβοίας

της ΔΕ Μελιβοίας, των Κοινοτήτων Παλαιόπυργου και Καρίτσας της ΔΕ Ευρυμενών, της

ΔΕ Λακέρειας και ΔΕ Αγιάς και των Κοινοτήτων Σκλήθρου, Ομολίου και Στομίου για τις

οποίες ισχύει η με αρ.πρωτ. 8562/28-11-2019 σχετική Απόφαση.

Η περιοχή του έργου  βρίσκεται  στο ανατολικό άκρο του Νομού Λάρισας και μέσα στα

όρια του Δήμου Αγιάς. 

Περιλαμβάνονται  εργασίες  σε  ρέματα   της  ΔΕ Αγιάς,  της   ΔΕ Μελιβοίας  και  της  ΔΕ

Ευρυμενών των οποίων είτε οι κοίτες φέρουν προσχώσεις και φερτά υλικά είτε τα πρανή

εμφάνισαν βλάβη και έγινε καταγραφή των βλαβών τους. Συγκεκριμένα:

-Καθαρισμός ρεμάτων-χειμάρρων με αφαίρεση της επιφανειακής αυτοφυούς βλάστησης

(καλαμιές  κλπ),  την  αφαίρεση  των  φερτών  και  των  απορριμμάτων  καθώς  και την

εκρίζωση, κοπή και απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων που φράσουν την

ροή.

-Αποκατάσταση υποχώρησης  πρανών  χειμάρρων-ρεμάτων  τοπικά  και  σε  θέσεις

ανάλογα με τις αστοχίες που έχουν σημειωθεί, με συρματοκιβώτια ή τοιχεία αντιστήριξης

ή λιθορριπές



Τα σημεία των παρεμβάσεων καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος των φθορών

και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης αυτών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια

των πολιτών αλλά και των περιουσιών τους.

Τέλος, οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην

παρούσα, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και

δεν  περιλαμβάνεται  στην  μελέτη,  όμως  απαραίτητη  για  την  ολοκλήρωση  της

αποκατάστασης  των  φυσικών  καταστροφών  για  την  περιοχή  επέμβασης  του

συγκεκριμένου έργου, θα εκτελείται μετά από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.      

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και των συνθηκών

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δ.Αγιάς. Όλες οι εργασίες θα

γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της

υπηρεσίας. 

ΛΑΡΙΣΑ  10-1-2020
      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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