
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 

 
 

Τίτλος έργου :  
 
Αντιπλημμυρική προστασία  Έδεσσας (π. Εδεσσαίος) 
 
 
Συνοπτική περιγραφή : 
 
  Η προτεινόμενη προς υλοποίηση μελέτη αφορά την αποκατάσταση/αντικατάσταση των έργων  της 
υφιστάμενης  επενδεδυμένης κοίτης του ποταμού Εδεσσαίου.  Το συνoλικό μήκος παρέμβασης είναι 838m, 
από την γέφυρα στην προέκταση της οδού  Δημ. Πετρίτση και μέχρι το πέρας του ποταμού στην περιοχή 
Καταρρακτών. 
  Παρατηρήθηκαν φαινόμενα διάβρωσης τόσο στον πυθμένα όσο και στα πρανή με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν καθιζήσεις των παράπλευρων οδών και πλημμύρες στις ιδιοκτησίες παράλληλα με τον ποταμό.  
  Κρίνεται αναγκαία  η ανακατασκευή της υφιστάμενης επενδεδυμένης κοίτης για την προστασία του 
ιστού της πόλης της Έδεσσας τόσο από φαινόμενα διάβρωσης / καθιζήσεών   όσο και από φαινόμενα 
πλημμυρών  υπογείων αλλά και των παράπλευρων περιοχών καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξουν 
σημειακές κατολισθήσεις λόγω των καθιζήσεων και απομείωση στο ελάχιστο της υδραυλικής διατομής.    
  Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες :  
- Γενικές εκσκαφές - εκβαθύνσεις κλπ (εντός της κοίτης μέσου βάθους 0,80m)  
- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων για την κατασκευή χαλινών.  
- Επιχώσεις (χωματουργικές εργασίες / επενδύσεις με θραυστό υλικό) 
- Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
- Κατασκευή φίλτρων στραγγιστηρίων  
- Καθαιρέσεις (σκυροδεμάτων / συρματοκιβωτίων/ λίθινων επενδύσεων) 
- Κατασκευή τοίχου (τύπου αντεστραμμένου Π) με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για στεγάνωση της 

κοίτης και αντιστήριξη πρανών  
- Επένδυση τοίχων με λιθοδομή 
- Στεγανωτικές ταινίες, αρμοί συστολής 
- Κατασκευή λιθοπληρούμενων συρματοκιβωτίων στην περιοχή της διατομής Δ1. 
  
  Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνονται οι απαραίτητες αντλήσεις και οι εργασίες εκτροπής των 
υδάτων του χειμάρρου όσες φορές απαιτηθεί. Επίσης, θα γίνονται οι αποκαταστάσεις των πεζοδρομίων και 
των σωλήνων που τυχόν θα υποστούν φθορές κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 
  Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα του χειμάρρου έχει επικυρωθεί ο καθορισμός των 
οριογραμμών με την αρ. πρωτ. 11695/5.10.2010 απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

 
 
Επιλέξιμος προϋπολογισμός ένταξης :   
 

1.900.000,00 € (κοινοτική συνδρομή: 1.520.000,00 €) 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 


