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«ΓΕΦΥΡΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ» 

τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην Περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας» 

Με το αρ. πρωτ. 244670(530)/16-06-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων αποστάλθηκε η ανακοίνωση για 
τη δημοσίευση του συμπληρωματικού τροποποιητικού φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα 
Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας». 
Ήδη η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατύπωσε τις απόψεις επί της αρχικής 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην 6η συνεδρίαση της στις 06-10-2016. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  διατύπωσε τις απόψεις της με την 82/2016 
απόφαση της. 
Λόγω αλλαγών που προέκυψαν στην αρχική μελέτη υποβλήθηκε συμπληρωματικό 
τροποποιητικό τεύχος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Οι αλλαγές αφορούν στην μετονομασία του τίτλου του έργου και κατ’ επέκταση της 
μελέτης σε «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» και την τροποποίηση κατασκευής του φορέα 
της γέφυρας σε σύμμικτη κατασκευή με μεταλλικά στοιχεία. 
Η λύση προσεγγίστηκε εκ νέου με νέα στατική επίλυση αλλά και τη σύνταξη των 
νέων τευχών δημοπράτησης για νέα εργολαβία. 
Η διαφοροποίηση από την παλιά μελέτη έγκειται στην αλλαγή κατασκευής του 
οριζόντιου τμήματος του φορέα (κατάστρωμα) λόγω αλλαγής του στατικού μοντέλου 
λειτουργίας του για απλοποίηση της κατασκευής. Με τη νέα μελέτη διαφοροποιείται ο 
τρόπος κατασκευής του ζυγώματος – καταστρώματος της γέφυρας χωρίς να 
μεταβάλλεται κανένα από τα κύρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γέφυρας. Η 
προτεινόμενη λύση ακολουθεί τη χάραξη της μελέτης οδοποιίας. Ο νέας φορέας 
αυτής θα είναι σύμμικτη κατασκευή τριών ανοιγμάτων ήτοι μεταλλικοί δοκοί στις 
οποίες θα εδράζεται πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. 
Η αλλαγή του τρόπου σκυροδέτησης του καταστρώματος της γέφυρας 
αποφασίστηκε για μια ασφαλέστερη, απλούστερη, ευκολότερη και ταχύτερη 
κατασκευαστικά λύση. 
Η μελέτη που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο «Ι. Μαυράκης & Συνεργάτες» 
ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε μέσω της Διαχειριστικής Επιτροπής Αφών Κούσιου 
στον Δήμο Βέροιας. 
Στη συνέχεια τέθηκε σε διαβούλευση χωρίς την ύπαρξη παρατηρήσεων και στις 
12/05/2017 έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας σύμφωνα με το 5ο πρακτικό της. 
Αναλυτικότερα στοιχεία επί των τροποποιήσεων αναφέρονται στο συμπληρωματικό 
τροποποιητικό τεύχος της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το οποίο βρίσκεται 
στη διάθεση σας. 


