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ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και 
ερευνητικών φρεάτων, σε δημοτικούς χώρους, για την γεωτεχνική μελέτη της 
μελέτης με τίτλο: ‘Μελέτη Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός Βέροια Νάουσα Σκύδρα –Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης Έδεσσας, (Τμήμα Εγνατία Οδός – Πατρίδα)’ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 19.11.2020 κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 24303/2020 
αίτημα σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και 
ερευνητικών φρεάτων από το γραφείο Μελετών με την Επωνυμία ‘Ρίτσος 
Απόστολος’ με έδρα την Αθήνα που αποτελεί μέλος της σύμπραξης γραφείων 
μελετών ως ανάδοχοι της μελέτης με τίτλο: ‘Μελέτη Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός 
Βέροια Νάουσα Σκύδρα –Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Έδεσσας, (Τμήμα Εγνατία Οδός – 
Πατρίδα)’. 

Η μελέτη υλοποιείται βάση της με αριθμό 19SYMV006078808-2019 
σύμβασης ανάμεσα στην σύμπραξη γραφείων μελετών ‘Πολύεδρον –Τσιτσιπλάμης 
& ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.  κ.α.’ & στην ‘Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας’.

Σύμφωνα με την κατατεθειμένη αίτηση και τεχνική έκθεση στα πλαίσια της 
μελέτης είναι απαραίτητη η εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και 
ερευνητικών φρεάτων για την γεωτεχνική μελέτη της μελέτης του θέματος. Οι 
εδαφοτεχνικές γεωτρήσεις με κωδικούς ΓΤ1 έως ΓΤ8  θα εκτελεστούν με 
αυτοκινούμενα δειγματοληπτικά γεωτρύπανα τα δε ερευνητικά φρέατα με κωδικούς Φ1 
έως Φ20 θα εκτελεστούν με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου jcb σε θέσεις οι 
οποίες βρίσκονται πλησίον των οικισμών Μέσης Μακροχωρίου Λαζοχωρίου Πατρίδας 
Δήμου Βέροιας όπως αυτές φαίνονται στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες. Για την 
εκτέλεση των άνω γεωτρήσεων και φρεάτων δεν θα απαιτηθεί η διάνοιξη οδών 
πρόσβασης καθώς αυτές θα γίνουν σε υφιστάμενους αγροτικούς –δημοτικούς 
χαλικοδρόμους χωματόδρομους και που  πιθανώς να χρειαστεί τοπικός καθαρισμός. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου θα γίνει πλήρης καθαρισμός και 
αποκατάσταση του χώρου εργασίας.

 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι δεν έχει αντιρρήσεις ως προς 

την εκτέλεση των περιγραφόμενων γεωτεχνικών εργασιών εφόσον ακολουθήσει 
καθαρισμός και αποκατάσταση των χώρων επέμβασης. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ



Την ευθύνη για την τήρηση μέτρων ασφάλειας, έκδοση τυχόν άλλων 
απαιτούμενων αδειών και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα την έχει αποκλειστικά ο 
ανάδοχος της μελέτης και ο εκτελών τις σχετικές εργασίες.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για :

την έκφραση γνώμης του ως προς την εκτέλεση των δειγματοληπτικών 
γεωτρήσεων και ερευνητικών φρεάτων, σε δημοτικούς χώρους,  για την γεωτεχνική 
μελέτη της μελέτης με τίτλο: ‘Μελέτη Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός Βέροια Νάουσα 
Σκύδρα –Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Έδεσσας, (Τμήμα Εγνατία Οδός – Πατρίδα)’ όπως αυτή 
υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τα 
παραπάνω.

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Περιουσίας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
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Πολ/κός Μηχ/κος 
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Αρχ/των Μηχ/κος
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