ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 19 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 82 / 2016.
Περίληψη
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου:
«Γέφυρα Τριποτάμου στην Περιοχή Κτηνιατρείου
Βέροιας και νυν Γέφυρα Αφών Κούσιου».
Σήμερα στις 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 06-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6
μέλη.

1
2
3
4
5
6

Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Ηλίας Τσιφλίδης
Διονύσιος Κουλουριώτης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Γεώργιος Γουλτίδης (αναπλ/κό μέλος)
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Χριστίνα Γαϊτάνου
Γεώργιος Ορφανίδης
Σημ.:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 26-09-2016 εισηγητικό σημείωμα
του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου που έχει ως εξής:
«Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποστολή
Απόφασης»
Σχετικά : α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 382886 (823)/19-09-2016 έγγραφο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας / Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων, με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ»
β) Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου σχετικού στη δημόσια
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων …..καθώς και
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας
Λαμβάνοντας υπόψη το (α) και (β) σχετικό σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα
προκειμένου να προβείτε στα νόμιμα.
Tη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή
Κτηνιατρείου Βέροιας» (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 1η – Έργα χερσαίων και εναέριων
μεταφορών με α/α 17), Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Φορέας του έργου: «Δήμος Βέροιας», και
συνοπτική παρουσίαση αυτής.
Το από 22/09/2016 Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης Δήμου Βέροιας.

Αποδεικτικά ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε τοπικές ιστοσελίδες
πληροφόρησης.
Το με αριθμό ΔΥ/Ε/833/22-09-2016 «Δελτίο Τύπου» και το με αριθμό ΔΥ/Ε/832/22-092016 έγγραφο προς την Δ.Ε. Βέροιας.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Η αρμόδια υπάλληλος, του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας, κα
Γκαράνη είναι παρούσα για να κάνετε ερωτήσεις. Μια πρώτη ερώτηση που θέλω να θέσω
είναι ότι εμείς στην πρόσκληση ονομάσαμε το θέμα: «Γέφυρα Τριποτάμου στην Περιοχή
Κτηνιατρείου Βέροιας και νυν Γέφυρα Αφών Κούσιου». Πως είναι χαρακτηρισμένο το έργο
στην μελέτη;
Σ.Γκαράνη: Οι αρχικές μελέτες και αδειοδοτήσεις του έργου ήταν «Γέφυρα Τριποτάμου
στην Περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας» στην συνέχεια προσπαθήσαμε να κάνουμε ανανέωση
των περιβαλλοντικών όρων, και κρατήσαμε το τίτλο αυτό γιατί ήταν συνέχεια του έργου.
Δ.Τραπεζανλής: Δεν θα υπάρξουν προβλήματα όμως με τους δωρητές;
Σ.Γκαράνη: Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και αφού μιλάμε για το ίδιο έργο είναι
κάτι αντιμετωπίσιμο.
Γ.Γουλτίδης: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Πρόεδρο αλλά κυρίως θα ήθελα να
ρωτήσω τον επιβλέποντα μηχανικό. Γιατί εδώ μιλάμε για την συνέχεια ενός έργου.
Καινούργια περιβαλλοντική μελέτη, καινούρια τοξωτή…… έχω κάποιες ερωτήσεις να του
θέσω. Επειδή δεν έχω όλη την μελέτη για να κάνω γραπτά τις παρατηρήσεις μου. Από την
στιγμή που μιλάμε για την γέφυρα Κούσιου δεν δέχομαι την αλλαγή σε γέφυρα Τριποτάμου
γιατί στα δημόσια έργα όπως χαρακτηρίζεις ένα έργο έτσι μένει.
Πρόεδρος: Έτσι είναι. Να πω αυτό που ξέρω κι εγώ γιατί κι εγώ ρώτησα. Το εισηγητικό από
την υπηρεσία είναι «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας». Η πρώτη
περιβαλλοντική μελέτη έγινε με αυτήν την ονομασία καθότι δεν υπήρχαν δωρητές όταν έγινε
η μελέτη. Στην πορεία η γέφυρα μετονομάστηκε σε γέφυρα Αφών Κούσιου για αυτό ο τίτλος
της πρόσκλησης της ΕΠΖ είναι και νυν Αφών Κούσιου αλλά η περιβαλλοντική μελέτη
επειδή προϋπήρχε διατήρησε το παλιό της όνομα. Αυτήν την απάντηση έλαβα εγώ από τον
αρμόδιο μηχανικό του Δήμου.
Σ.Γκαράνη: Ο μηχανικός του Δήμου Ε. Γκαβανάς θα είναι εδώ σε λίγο.
Γ.Γουλτίδης: Η ερώτηση που θέλω να κάνω στο μηχανικό είναι απλή. Το πρώτο πράγμα
που κάνουμε σε ένα έργο είναι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άρα όταν ξεκίνησε το κτίσιμο
της γέφυρας Κούσιου δεν είχε μελέτη περιβαλλοντικών όρων σαν γέφυρα Κούσιου;
Σ.Γκαράνη: Όχι σαν γέφυρα Κούσιου.
Γ.Γουλτίδης: Δηλαδή πήραμε την παλιά μελέτη και δημοπρατήσαμε το έργο; Θέλω να
ρωτήσω τον αρμόδιο μηχανικό γιατί αλλάζει η μελέτη, γιατί κάναμε έκπτωτο τον εργολάβο;
Σταμάτησε το έργο; Ξεκινούμε καινούργιο; Αλλάζει το σχέδιο της; Δεν ήταν η προηγούμενη
τοξωτή; Δηλαδή αλλάζει το σχέδιο της; Αλλάζουν όλα από την αρχή; Παραμένει η
υφιστάμενη κατάσταση και πάνω εκεί θα προσαρμόσουμε καινούρια μελέτη; Έχει γίνει η
μελέτη;
Πρόεδρος: Καλέσαμε και έχει έρθει ο μηχανικός του Δήμου Ευθύμιος Γκαβανάς.
Ε.Γκαβανάς: Μπορώ να απαντήσω; Το 2002 επί Δημαρχίας του κου Χασιώτη είχε γίνει μια
μελέτη για μια γέφυρα πάλι στην ίδια τοποθεσία. Η τότε μελέτη είχε ονομαστεί γέφυρα
ποταμού Τριποτάμου - Περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας. Είχε γίνει η μελέτη από μια άλλη
μελετητική εταιρεία και είχε γίνει και μια περιβαλλοντική μελέτη που βασιζότανε πάνω σε
εκείνο το σχέδιο. Εκείνο το σχέδιο ναι είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγέλθηκε μετά
και κατατέθηκε από τον μελετητή κο Μαυράκη.
Γ.Γουλτίδης: Η ερώτηση μου είναι η εξής: Αφού έχουμε μια παλιά μελέτη, η οποία έχει
περιβαλλοντικού όρους, βγαίνει μετά η απόφαση της δωρεάς και ονομάζεται η γέφυρα
Κούσιου και έρχεται στην συνέχει η μελέτη του κου Μαυράκη. Δηλαδή η μελέτη του κου
Μαυράκη πληρούσε τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικές της προηγούμενης μελέτης
Ε.Γκαβανάς: Τις πληρούσε, ναι.

Γ.Γουλτίδης: Τώρα τι άλλαξε και θέλουμε..
Ε.Γκαβανάς: Έληξαν. Εκείνη η μελέτη των περιβαλλοντικών όρων ήταν για δέκα χρόνια. Το
2012 έληξε και έπρεπε να επικαιροποιηθεί και να ανανεωθεί και να βγει καινούρια.
Γ.Γουλτίδης: Δεν αλλάζει δηλαδή η μελέτη του κου Μαυράκη;
Ε.Γκαβανάς: Όχι δεν αλλάζει. Απλά έληξε από το 2002. Ως σχήμα, ως διαστάσεις, ως
τοποθεσία οι δύο γέφυρες είναι όμοιες. Εννοώ η γέφυρα του 2002 με την γέφυρα του 2009.
Απλά έληξε η δεκαετής άδεια των περιβαλλοντικών όρων.
Γ.Γουλτίδης: Παραμένει δηλαδή το ίδιο σχέδιο.
Ε.Γκαβανάς: Ναι, αυτήν την στιγμή που μιλάμε έχουμε το εγκεκριμένο σχέδιο και είναι
αυτό του κου Μαυράκη.
Γ.Γουλτίδης: Δηλαδή κάνουμε μια επικαιροποίηση;
Ε.Γκαβανάς: Ναι, μαζί βέβαια και με τα τοιχία της οδού Ακροπόλεως. Η οδός Ακροπόλεως
δεν είναι διανοιγμένη. Το σωστό της πλάτος είναι 5 με 6 μέτρα προς τα δεξιά, προς το
ποτάμι. Για να γίνει αυτή η διάνοιξη θα πρέπει να γίνουν τοιχία αντιστήριξης από το
περίπτερο μέχρι κάτω στην απότομη στροφή. Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να
πραγματοποιήσει και αυτό το έργο και το έχει συμπεριλάβει σε αυτούς τους
περιβαλλοντικούς όρους. Πάει δηλαδή η γέφυρα μαζί με τα τοιχία της οδού Ακροπόλεως.
Γ.Γουλτίδης: Τα σπίτια που είναι εκεί;
Ε.Γκαβανάς: Ξέρω ότι όλα είναι αυθαίρετα. Οι αυθαίρετες κατοικίες δεξιά από την οδό
Ακροπόλεως έχουν όλες διεκπεραιωθεί και τακτοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα Περιουσιών
του Δήμου Βέροιας. Δηλαδή έχουν γίνει όλες αυτές οι δικαστικές ενέργειες για να…. είναι
θέμα εφαρμογής των αποφάσεων. Δεν ξέρω αν μένει κανείς εκεί. Αν μένουν κακώς μένουν.
Δ. Κουλουριώτης: Πρέπει κοντά στο 8ο Δημοτικό Σχολείο να μένουν κάποιοι.
Ε.Γκαβανάς: Από ότι γνωρίζω έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποβολής από το τμήμα
περιουσίας.
Δ.Κουλουρίωτης: Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος.
Ε.Γκαβανάς: Ναι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Πιθανόν επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα
για να ξεκινήσουμε το έργο για την αντιστήριξη και διάνοιξη της οδού Ακροπόλεως δεν τους
πιέζει κανείς να φύγουνε.
Πρόεδρος: Εγώ να ξανά ρωτήσω. Η ΕΠΖ έχει ως θέμα στην πρόσκληση της «Γέφυρα
Τριποτάμου, νυν Γέφυρα Αφών Κούσιου», υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο
πρόβλημα, για παράδειγμα στην πληρωμή του έργου;
Ε.Γκαβανάς: Εμείς χρησιμοποιήσαμε και τους δύο τίτλους και κυρίως τον παλιό τίτλο για να
δείξουμε ότι υπάρχει συνέχεια. Έτσι ώστε όλοι οι φορείς που θα γνωμοδοτήσουν να δούνε
ότι αυτό το έργο έχει μια συνέχεια. Ξεκίνησε δηλαδή το 2002 ως έργο, μπορεί να
τροποποιήθηκε, να άλλαξε η μελέτη, να έληξαν οι περιβαλλοντικοί όροι, αλλά είναι
σημαντικό να δείξουμε αυτήν την συνέχεια. Την συνέχεια του έργου ότι έρχεται από αυτόν
τον τίτλο. Έχει άλλη βαρύτητα. Είναι η δεύτερη περιβαλλοντική μελέτη μιας αρχικής
μελέτης που είχε αυτόν τον τίτλο. Για αυτό βάλαμε και τον τίτλο Γέφυρα Τριποτάμου
προκειμένου να δείξουμε την συνέχεια των ενεργειών μας. Εννοείτε ότι ο τωρινός τίτλος
είναι γέφυρα Αφών Κούσιου. Εξάλλου υπάρχει σχετική απόφαση από το Δημοτικό
Συμβούλιο, και έτσι θα λέγεται. Απλά κρατήσαμε και τον παλιό τίτλο για λόγο βαρύτητας.
Γ.Γουλτίδης: Από ότι καταλάβαμε είναι η μελέτη που εφαρμόστηκε από το 2002. Βάση
αυτής της μελέτης ξεκινάει η κατασκευή επί της μελέτης Μαυράκη και τώρα έρχεται να
επικαιροποιηθεί γιατί έληξε. Έχουν γίνει τροποποιήσεις;
Σ.Γκαράνη: Δεν κάναμε τροποποίηση, καταθέσαμε καινούρια. Τροποποίηση κάνεις όταν
αλλάζεις το έργο. Εδώ ξεκινήσαμε διαδικασία ανανέωσης. Επειδή δεν αναγνωρίσανε το
αίτημά μας για ανανέωση, πήγαμε στην υποβολή νέας μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Στην ουσία, όλα τα έργα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ότι έγινε στην γέφυρα
περιγράφετε ξανά, και προστέθηκε η μελέτη του Μαυράκη για την κατασκευή της γέφυρας.
Βγάζουμε καινούργιους περιβαλλοντικούς όρους. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που
ισχύει σήμερα.

Γ.Γουλτίδης: Αφού δεν την έχω την μελέτη δεν μπορώ να γνωρίζω. Εδώ μιλάμε για
καινούρια μελέτη. Αφού μπαίνουν καινούριες τροποποιήσεις……
Ε.Γκαβανάς: Έχει αλλάξει η νομοθεσία.
Δ. Κουλουριώτης: Άλλο η μελέτη της γέφυρας άλλο οι περιβαλλοντικοί όροι.
Γ.Γουλτίδης: Για τους περιβαλλοντικούς όρους λέω. Και από το 2012 μέχρι τώρα;
Ε.Γκαβανάς: Από το 2012 που έληξε τρέχουμε για να μαζέψουμε όλα τα δικαιολογητικά και
να τα καταθέσουμε. Με την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ είχαμε επικοινωνία, αλληλογραφία …….
Γ.Γουλτίδης: Όλα έγινα με την παλιά, δεν υπήρχε θέμα που έγιναν με την παλιά;
Ε.Γκαβανάς: Όχι
Γ.Γουλτίδης: Δεν μιλάω για την μελέτη Μαυράκη αυτή υπάρχει, ισχύει.
Ε.Γκαβανάς: Ναι
Γ.Γουλτίδης: Μιλάω για την μελέτη περιβαλλοντικών όρων, αφού δεν την έχω δεν μπορώ
να εκφράσω άποψη. Τι άποψη να δώσω. Θα μελετήσω όμως την μελέτη και θα διατυπώσω
τις απόψεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δ.Τραπεζανλής: Επειδή αυτό το θέμα μας έχει κουράσει πολύ, τόσο εμάς όσο και τον κόσμο
της Βέροιας προτείνω να αφήσουμε την υπηρεσία να λειτουργήσει σωστά, νόμιμα για να
τελειώσει το έργο αυτό και να μην κάνουμε τα μικροπροβλήματα μεγαλοπροβλήματα. Εγώ
θα ήθελα να τελειώσει αυτή η γέφυρα, να παραδοθεί με το καλό και να ονομαστεί Γέφυρα
Αφών Κούσιου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνείτε υπέρ του εισηγητικού της υπηρεσίας.
Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ. Κουλουριώτης, Δ.Τραπεζανλής, Θ.Τέτος και
Η.Τσιφλίδης.
Λευκό ψήφισε ο Γ.Γουλτίδης.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 26-09-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου.
2. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της Μ.Π.Ε του έργου: «Γέφυρα Τριποτάμου
στην Περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας και νυν Γέφυρα Αφών Κούσιου».
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 82 / 2016.
......................................................…………………….……………………………………….…
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Η.Τσιφλίδης
Δ.Κουλουριώτης
Δ.Τραπεζανλής
Γ.Γουλτίδης
Θ.Τέτος
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 24-10-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

