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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ιερά Μονή Ξενοφώντος χρήζει άμεσης ανάγκης προστασίας κατά των δυσμενών 

καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα των βροχοπτώσεων που συνεχώς αυξάνεται η 

συχνότητα τους τα τελευταία έτη, με την κατασκευή τεχνικών έργων προστασίας της Ιεράς 

Μονής. 

β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με το έργο αυτό ενισχύεται η πρόληψη και η δυνατότητα αντιμετώπισης πλημμυρών στην 

Ιερά Μονή Ξενοφώντος, και αυτό επιτυγχάνεται με εκτέλεση έργων διευθέτησης του 

χειμάρρου Νευροκόπου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος. 

Όλες οι εργασίες κατασκευής θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 
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: 

: 

: 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης-Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 
2014 - 2020»  
Κωδικός ΟΠΣ: 5008106    

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 145.476,14 € 



2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο  τρόπος  που  θα  χρησιμοποιηθεί  το  κάθε  υλικό  θα  ανταποκρίνεται  πλήρως  στα  

δεδομένα  της  επιστήμης,  της  τέχνης,  και  ιδιαίτερα  τα  εξειδικευμένα  υλικά  θα  

χρησιμοποιηθούν  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  τους,  έτσι  ώστε  η  

κατασκευή  να  είναι  άρτια  από  κάθε  άποψη. Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει 

με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών 

 Τις λειτουργικές ανάγκες 

 Τους φυσικούς και μηχανικούς παράγοντες, όπως θερμοκρασίες, νερό, παγετός, 

κραδασμοί, εξωτερικές, συνήθεις μόνιμες ή μεταβλητές επιδράσεις κ.λ.π. 

 Τους χημικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυμερισμός, αλλοιώσεις, 

θρυμματισμός, κ.λ.π. 

 Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισμοί, βακτηρίδια, μύκητες, κ.λ.π. 

 Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γραμμικές διαστολές – 

συστολές, παραμορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λ.π.). 

 Την διάρκεια ζωής. 

 Την εύκολη συντήρηση. 

 Την διαθεσιμότητα – επάρκεια στην αγορά. 

 Τους  ισχύοντες Κανονισμούς. 

 Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 334/94 «Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών» καθώς και 

διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π. κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 334/94. 

 Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) οι οποίες εγκρίθηκαν με την με αριθμό 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07/2012 (ΦΕΚ 2221 Β / 30 – 07 - 2012) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και συνιστούν σημαντική ποιοτική 

αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών 

Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες 

συμβάσεις κατασκευής έργων. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες του έργου θα συνοδεύονται από 

επίσημα έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης, πιστοποιητικά 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά 

τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης 

όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, 



προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών για την 

κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση 

στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήμανση CE και δεν έχουν προηγουμένως τύχει της 

έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Κατασκευή 18 ουδών από σκυρόδεμα C20/25, ύψους 1,50 μ., πλάτους 1,00 μ. και 

διαφόρου μήκους, που αποτρέπουν την κινητικότητα του πυθμένα της κοίτης.  

 Κατασκευή φράγματος συγκράτησης φερτών υλών (Χ.Θ. 0+620,00) από σκυρόδεμα 

C20/25, που περιορίζει σημαντικά τη δυναμική και κρουστική δράση της ροής. 

 

   

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

1.   Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων. 

Θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στις ηχητικές εκπομπές μηχανημάτων 

εργοταξίου, λόγω της άμεσης γειτνίασης του έργου με την Ιερά Μονή:  

 Υ.Α. 2640/270/88 (ΦΕΚ 689Β/88) 

 Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570Β/86) 

 Υ.Α. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751Β/88) 

 Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81Β/91). 

2.  Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να 

ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος:    

α)  Τα υλικά εκσκαφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό πλήρωσης θα διατεθούν σε 

κατάλληλο χώρο.   

β)  Θα αποφεύγεται η προσωρινή αποθήκευση μεγάλου όγκου χωματισμών στο χώρο των 

εκσκαφών και θα γίνεται συστηματική διαβροχή αυτών καθώς και των διαδρόμων 

κίνησης για να μην δημιουργούνται προβλήματα από την παραγόμενη σκόνη. Τα 

οχήματα μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών θα είναι 

καλυμμένα. 



γ)  Τα μηχανήματα έργων που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν σήμανση τύπου ΕΚ και η 

σήμανση CE θα επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε τύπο  

εξοπλισμού. 

δ)  Θα διακόπτονται οι εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

ε)  Θα γίνει κατάλληλη περίφραξη των σκαμμάτων. 

στ)  Θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στους δρόμους που περικλείουν το κάθε έργο 

καθώς και διαβάσεις πεζών. 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018  
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