
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 

 
Τίτλος έργου :  
 
Αντιπλημμυρική προστασία  Λουτρακίου (χείμαρρος Τόπλιτσα) 
 
 
Συνοπτική περιγραφή : 
 
  Η προτεινόμενη προς υλοποίηση μελέτη αφορά την ανακατασκευή δυο αναβαθμών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα στον χείμαρρο Τόπλιτσα  στην περιοχή Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας που βρίσκονται 
κατάντη της γέφυρας της επαρχιακής οδού Αψάλου – Πολυκάρπης – Λουτρών Λουτρακίου. 
  Οι αναβαθμοί που προϋπήρχαν παρουσίαζαν φθορές από την σταδιακή δράση των πλημμυρών των 
τελευταίων δεκαετιών και καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του 
Σεπτεμβρίου του 2016, έχοντας σαν συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας ροής των χειμαρρικών υδάτων και 
αποτέλεσμα αυτού, την σταδιακή διάβρωση των αναχωμάτων τόσο στη θέση της γέφυρας, όσο και 
παρακάτω. 
  Βάσει αυτών, είναι απολύτως αναγκαία η άμεση ανακατασκευή των αναβαθμών και η επένδυση εκ 
νέου των πρανών με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια για λόγους προστασίας αφενός της γέφυρας της 
επαρχιακής οδού και αφετέρου της ομαλής υδραυλικής λειτουργίας του χειμάρρου και την αντιπλημμυρική 
προστασία της ευρύτερης περιοχής.   
  Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες :  
- Γενικές εκσκαφές - εκβαθύνσεις κλπ (στην ευρύτερη περιοχή της κοίτης) ~25000 Μ3 
- Επιχώσεις ~ 13.000 Μ3 
- Καθαιρέσεις σκυροδεμάτων (παλαιών αναβαθμών κλπ) ~ 240 Μ3 
- Κατασκευή νέων αναβαθμών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (1,80/20,00 και 1,50/30,00) 
- Κατασκευή λεκανών ηρεμίας από οπλισμένο σκυρόδεμα (μήκους 25,00μ. και 20,00μ. αντίστοιχα κατάντι 

των καταβαθμών με ύψος τοιχωμάτων 4,0 μ. και 3,20 μ. ) 
- Γενική κοιτόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 κάτω από τη γέφυρα και μέχρι τον 1ο καταβαθμό 

για λόγους προστασίας από διαβρωτικά φαινόμενα. 
- Σύνολο σκυροδεμάτων : ~2.450,00 μ3 (2.150,00μ3 C20/25 και 300,00μ3 C12/15 / Σιδηρού οπλισμού : ~ 

120.000,00 χγρ. 
- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων για την κατασκευή χαλινών. 
- Κατασκευή λιθοπληρούμενων συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2,00 Χ 1,00 Χ 1,00 (για προστασία των 

αναχωμάτων) με κατασκευή τοίχου ύψους 4,0 μέτρων και 3,0 μέτρων ~12.700,00 μ3 
   
  Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνονται οι απαραίτητες εργασίες εκτροπής των υδάτων του 
χειμάρρου όσες φορές απαιτηθεί (κ.α. 1 τεμ.).  
 
  Σημειώνουμε ότι για το συγκεκριμένο τμήμα του χειμάρρου έχει επικυρωθεί ο καθορισμός των 
οριογραμμών με την αρ. πρωτ. 2865/19.05.2008 απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 

 
Επιλέξιμος προϋπολογισμός ένταξης :   
 

2.040.000,00 € (κοινοτική συνδρομή: 1.632.000,00 €) 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 


