ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 99/2020
Πεξίιεςε
Έθθξαζε γλώκεο ηνπ Γ.. ππέξ ηεο κειέηεο
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο κε α.π.
61079/25.1.1999 Κ.Τ.Α. Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ
ηνπ έξγνπ : «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ – ηκ. Βέξνηαζηαζεξνπνίεζεο ηεο νδνύ (ζήξαγγα 3 – επίρσκα Γ4) θαη
ησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ (δηεπζέηεζε ξεκάησλ), θαζώο θαη
ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο».
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ώξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 5-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο
Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν Σκήκα πιινγηθώλ Οξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο καο απέζηεηιε
ην κε αξ. πξση. 78083(100)/04-02-2020έγγξαθό ηνπ κε ζέκα : «Απνζηνιή αλαθνίλσζεο γηα
δεκνζίεπζε θαθέινπ ΜΠΔ» πνπ αθνξά ζην έξγν / δξαζηεξηόηεηα«Σξνπνπνίεζε ηεο κε α.π.
61079/25.1.1999 Κ.Τ.Α. Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηνπ έξγνπ : «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ – ηκ.
Βέξνηα- ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νδνύ (ζήξαγγα 3 – επίρσκα Γ4) θαη ησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ
(δηεπζέηεζε ξεκάησλ), θαζώο θαη ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο»»,
(ππνθαηεγνξία Α1, νκάδα 1ε – Έξγα ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξώλ, κε Α/Α 01 Απηνθηλεηόδξνκνο), Φνξέαο ηνπ έξγνπ : «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.»,πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ
νη απόςεηο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θνξέσλ εθπξνζώπεζεο ηνπο.
Ζ αλαθνίλσζε – πξόζθιεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ ηνπηθό
ηύπν ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ην θνηλό θαη λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ.
Ζ θνηλόηεηα Γεσξγηαλώλ δηαηύπσζε ηηο απόςεηο ηεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2020 απόθαζε
ηεο
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κε ηελ αξηζκό 8/2020(18/02/2020)απόθαζε ηεο εηζεγήζεθε
ππέξ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Αθνινπζεί πεξίιεςε ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ :
ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΔΡΓΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΩΜΑΣΟ Γ4 & ΣΖ
ΖΡΑΓΓΑ 3 ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΛΔΤΚΟΠΔΣΡΑ -ΒΔΡΟΗΑ (5.2) ΣΖ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ ΜΔ
ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΡΔΜΑΣΩΝ»
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΤ :ύκθσλα κε ηελ Τ.Α ΓΗΠΑ/νηθ. 37674/2016 (ΦΔΚ 2471/Β/10-82016) όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε από ηελ ΤΑ 2307/2018 (ΦΔΚ 439/Β/14.02.2018) θαη ηζρύεη, ην
έξγν θαηαηάζζεηαη ζηε 1ε νκάδα έξγσλ «Έξγα ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξώλ» θαη
εηδηθόηεξα ζηελ 1ε ππνθαηεγνξία (Α1), ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο (Απηνθηλεηόδξνκνο, α/α 1).
ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ : ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.
ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ννηίσο ησλ έξγσλ θαη ζε απόζηαζε πεξί ηα 550m βξίζθεηαη ν νηθηζκόο ηεο Λεπθόπεηξαο,
ελώ ζηα αλαηνιηθά απηώλ θαη ζε απόζηαζε πεξί ηα 1.800m ε ηερλεηή ιίκλε Αζσκάησλ, επί ηνπ
πνηακνύ Αιηάθκνλα. Ζ πόιε ηεο Βέξνηαο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε πεξί ηα 8,1km από ηελ ζέζε
ηνπ εμεηαδόκελνπ ζηαζεξνπνηεηηθνύ αληίβαξνπ.
Σν ππό κειέηε έξγν, ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (ΠΔ) Ζκαζίαο, ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΚΜ). Δηδηθόηεξα, ην έξγν αλαπηύζζεηαη εληόο ησλ νξίσλ
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο (ΓΔ) Βέξνηαο, ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. ε επίπεδν Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
(ΣΚ), ε πεξηνρή ηεο πξνβιεπόκελεο αλάπηπμεο ηνπ εμεηαδόκελνπ ζηαζεξνπνηεηηθνύ αληίβαξνπ,
θαηαιακβάλεη εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηελ ΣΚ Γεσξγηαλώλ, ηεο ΓΔ Βέξνηαο.
ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν εμεηαδόκελν ζηελ παξνύζα έξγν, αθνξά ην ηκήκα 5.2 «Λεπθόπεηξα - Βέξνηα» ηεο
Δγλαηίαο Οδνύ, από ηε Υ.Θ. 19+620 έσο ηε Υ.Θ. 19+850. Δίλαη δηπιήο θαηεπζύλζεσο θαη
ζπλίζηαηαη από δύν θιάδνπο, έλα αλά θαηεύζπλζε. Ζ ζέζε ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνύ αληίβαξνπ θαη
ησλ ζπλνδώλ απηνύ έξγσλ, βξίζθεηαη ζηνλ πόδα θαη ζηα αλαηνιηθά ησλ δπν θαηνιηζζήζεσλ πνπ
εληνπίδνληαη ζην επίρσκα Γ4 θαη ζηε ζήξαγγα 3 ηνπ πξναλαθεξόκελνπ νδηθνύ ηκήκαηνο.
ην αλαθεξόκελν κήθνο ε Δγλαηία Οδόο δηέξρεηαη από πεξηνρή κε αζηαζή εδάθε θαη
έληνλα γεσηερληθά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα θαη
λα πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα επζηάζεηαο ηνπ δξόκνπ.
ηελ Πεξηνρή ηνπ Δπηρώκαηνο Γ4, έρνπλ εληνπηζηεί πξνβιήκαηα θαζηδήζεσλ θαη ξσγκώλ
ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ δηαδώκαηνο ηνπ επηρώκαηνο. Οη παξακνξθώζεηο απηέο
είλαη πιένλ εκθαλείο θαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνύ (ζην ξεύκα πξνο Θεζζαινλίθε ακέζσο κεηά ηελ
έμνδν ηεο ήξαγγαο 4 θαζώο θαη ζην ξεύκα πξνο Κνδάλε αιιά ιηγόηεξν). Σα θαηλόκελα απηά
νθείινληαη ζηελ παξνπζία θαηνιίζζεζεο. Γεπηεξεπόλησο, ζπκκεηέρνπλ πηζαλόλ ζηα
παξαηεξνύκελα θαηλόκελα πξνβιήκαηα κε ππόγεηα ύδαηα εληόο ηνπ επηρώκαηνο θαζώο θαη πιηθά
ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξώζεηο ηνπ επηρώκαηνο.

ηελ επξύηεξε πεξηνρή γύξσ από ηε ήξαγγα 3 ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ εθηηκάηαη όηη
ζρεηίδνληαη κε θαηλόκελα νιηζζήζεσλ. Σέηνηα είλαη:
• Ρσγκέο ζην νδόζηξσκα ηεο νδνύ Γεσξγηαλνί – Λεπθόπεηξα ζε ζέζε αλάληε ηεο
ζήξαγγαο 3.
• Οιηζζεκέλεο εδαθηθέο κάδεο ζην θαηώηεξν αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ αληεξείζκαηνο πνπ
δηέξρεηαη ε ζήξαγγα 3.
• Μνξθνινγηθέο ελδείμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε παιαηόηεξεο ξσγκέο θαη νξηνζεηήζεηο
«κεηαθηλεκέλσλ» εδαθηθώλ καδώλ, νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ έρνπλ ζρεηηθά
εμνκαιπλζεί, ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ αληεξείζκαηνο πνπ δηέξρεηαη ε ζήξαγγα 3.
• ηελ πεξηνρή ηνπ «πνδόο» ηεο αζηαζνύο κάδαο, ζρεηηθά κε ηε ζέζε «αλάδπζεο» ηεο
επηθάλεηαο νιίζζεζεο.
• Δλδείμεηο κεηαθηλήζεσλ ζηα εγθαηεζηεκέλα θιηζηόκεηξα.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δύν πξναλαθεξόκελσλ θαηνιηζζήζεσλ
απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ελόο θνηλνύ ζηαζεξνπνηεηηθνύ αληίβαξνπ, ζηνλ πόδα ησλ δύν
θαηνιηζζήζεσλ, ζπλνιηθνύ όγθνπ πεξί ηα 750.000m3.
ηε ζέζε αλάπηπμεο ηνπ αληίβαξνπ, ζπκβάιινπλ ηξεηο κηζγάγγεηεο ηεο πεξηνρήο. Γηα ην
ιόγν απηό εθπνλήζεθε επίζεο ε κειέηε δηεπζέηεζεο ησλ ηξηώλ ξεκάησλ ηα νπνία δηέξρνληαη κε
θηβσηνεηδείο νρεηνύο κέζα από ην αληίβαξν.
ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηνιίζζεζεο ζπλεηζθέξεη επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ηάθξσλ
ζπγθέληξσζεο θαη απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα απαηηεζνύλ ζπλνιηθέο εθζθαθέο ηεο ηάμεσο ησλ
43.000m3 πεξίπνπ, ελώ ε ζπλνιηθή πνζόηεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθώλ επίρσζεο αλέξρεηαη πεξί ηα
750.000m3.
Σν ζύλνιν ησλ εθζθαθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, δύλαηαη λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε απηό, σο πιηθό επίρσζεο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ αληίβαξνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ δελ ζα πξνθύςεη ε αλάγθε ρσξνζέηεζεοαπνζεζηνζαιάκσλ..
Οη απαηηνύκελεο πνζόηεηεο ρσκαηνπξγηθώλ πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ζηαζεξνπνηεηηθνύ αληίβαξνπ, αλέξρνληαη ζε ζπλνιηθό όγθν πεξί ηα 750.000m3. Από απηά, ηα
43.000m3 ζα πξνέιζνπλ από ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ εθζαθήο, ελώ ηα ππόινηπα
707.000m3 ζα ιεθζνύλ από θαηάιιειν δαλεηνζάιακν θαη κηθξή πνζόηεηα από ην εκπόξην.

Ζ πξνηεηλόκελε ζέζε δαλεηνζαιάκνπ απνηειεί θαηά θύξην ιόγν ζέζε απνζέζεσλ ησλ
πιηθώλ εθζθαθώλ ηεο ζήξαγγαο 10 θαη νξπγκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ ηεο Δγλαηίαο νδνύ.
Ο πξνηεηλόκελνο δαλεηνζάιακνο/απνζεζηνζάιακνο βξίζθεηαη ζην ηκήκα ηεο Δγλαηίαο
Οδνύ από Πνιύκπιν πξνο Λεπθόπεηξα (εθεμήο ζα αλαθέξεηαη σο δαλεηνζάιακνο) ιόγσ ηεο
θαηαιιειόηεηαο θαη ηνπ όγθνπ ησλ γεσπιηθώλ. Ο όγθνο ηνπ απνζεζηνζαιάκνπ εθηηκήζεθε ζηα

~700.000m3 θαη είλαη επαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαηαζθεπήο ηνπ αληηβάξνπ
ζηαζεξνπνίεζεο γηα ην νπνίν απαηηνύληαη 650.000m3.
Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε Πξνζαλαηνιηζκνύ ε ζέζε ηνπ επηιεγκέλνπ
δαλεηνζάιακνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή θαηάληε ηεο ζήξαγγαο 10 πιεζίνλ ηνπ ΚΔΚ ηεο
ζήξαγγαο 10.
Ζ ελ ιόγσ ζέζε βξίζθεηαη:
- 0,35 km λνηηναλαηνιηθά ηνπ ΚΔΚ ηεο ζήξαγγαο 10 (ηκήκα 5.1 Πνιύκπινο –
Λεπθόπεηξα),
- 4,6 km λνηηνδπηηθά ηνπ ρσξηνύ Μηθξνύ άληα.
Σα πςόκεηξα ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο πνπ θαηαιακβάλνληαη θπκαίλνληαη από +590m έσο
+650m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. H ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δαλεηνζαιάκνπ είλαη 66
ζηξέκκαηα.
ηνλ δαλεηνζάιακν ζπλαληώληαη πιηθά εθζθαθώλ πνπ πξνήιζαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο
ζήξαγγαο 10 θαη κέξνο από ηηο εθζθαθέο γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ νξπγκάησλ ηεο Δγλαηίαο
Οδνύ ζην ηκήκα κεηαμύ Λεπθόπεηξα θαη ζήξαγγαο 10. Σα γεσπιηθά είλαη θπξίσο
ζρηζηνγλεύζηνη, γλεύζηνη θαη γξαλίηεο.
Οη κεραληθέο θαη θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ γεσπιηθώλ ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, πνπ δύλαηαη λα
απνιεθζνύλ, ηα θαζηζηνύλ θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληίβαξνπ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο
θαηνιίζζεζεο.
Ζ κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ απνζθνπεί ζηελ επαλαθνξά ηεο
κνξθνινγίαο ηνπ ρώξνπ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ σο απνζεζηνζαιάκνπ.
εκεηώλεηαη, όηη ε βιάζηεζε ζηελ ελ ιόγσ ζέζε είλαη ειάρηζηε, ρακειή θαη
ραξαθηεξίδεηαη από κηθξή θπζηθόηεηα αθνύ πξόθεηηαη γηα πιηθά απνζέζεσλ (ακκώδε, ράιηθεο
θαη ηεκάρε βξάρσλ). Δπνκέλσο, ε απνςίισζε θαη ηα πιηθά θπηηθήο γεο είλαη ειάρηζηα.
Ο πθηζηάκελνο εξγνηαμηαθόο δξόκνο γηα ηελ πξόζβαζε ζηνλ ρώξν ηνπ δαλεηνζαιάκνπ
είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη πξνζβάζεηο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ δαλεηνζαιάκνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ εξγαζηώλ, ζα δηακνξθώλνληαη θαηάιιεια ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο απόιεςεο. ηελ
ηειηθή θαηάζηαζε, ζα θαηαζθεπαζηεί εξγνηαμηαθόο δξόκνο γηα ηηο αλάγθεο έξγσλ
απνθαηάζηαζεο.
Γηα ηελ πξόζβαζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ
δαλεηνζαιάκνπ αμηνπνηείηαη πθηζηάκελνο εξγνηαμηαθόο δξόκνο ζπλνιηθνύ κήθνπο 0.4km. Ο
δξόκνο απηόο μεθηλάεη από ην ΚΔΚ ηεο ζήξαγγαο 10 θαη πξνζεγγίδεη ηε ζέζε ηνπ
δαλεηνζαιάκνπ (παιηόο απνζεζηνζάιακνο) κε θαηεύζπλζε λνηηναλαηνιηθή.
εκεηώλεηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ειάρηζηεο εξγαζίεο βειηίσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν
ρσκαηόδξνκν, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ζ πιήξεο απνθπγή δηάλνημεο λέσλ δξόκσλ πξόζβαζεο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηηο
επηπηώζεηο ζην αλάγιπθν, ηόζν ζε επίπεδν κνξθνινγηθήο αιινίσζεο, όζν θαη δηάζεζεο ησλ
ρσκαηνπξγηθώλ πιηθώλ.
Ζ κεηαθνξά ησλ πιηθώλ από ην δαλεηνζάιακν ζην έξγν ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά
έλα κέξνο κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ εξγνηαμηαθνύ δξόκνπ (~5,5km) θαη θαηά δεύηεξν
κέζσ πθηζηάκελσλ ηκεκάησλ ηνπ ηνπηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ (~6Km). Ζ δηαδξνκή ησλ
νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ ζα είλαη ζπλνιηθνύ κήθνπο 11,5 ρηιηνκέηξσλ. Σν
κήθνο απηό αλαιύεηαη σο εμήο: Γαλεηνζάιακνο-εξγνηαμηαθόο δξόκνο
Σνπηθή νδόο Μηθξή άληα/ Λεπθόπεηξα
ύλδεζε κε ζέζε εξγνηαμίνπ

~4,5km

~6km
~ 0,9km

Δλαιιαθηηθή ιύζε κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ από ην δαλεηνζάιακν πξνο ην εξγνηάμην
θαηαζθεπήο ηνπ αληηβάξνπ απνηειεί ε δηαδξνκή κέζσ ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ ηεο Δγλαηίαο Οδνύ.
Ζ είζνδνο ηνπ εξγνηαμηαθνύ δξόκνπ ηνπ δαλεηνζαιάκνπ πξνο ηνλ απηνθηλεηόδξνκν γίλεηαη ζηελ
πθηζηάκελε ζύλδεζε ηνπ ΚΔΚ ζηελ Αλαηνιηθή έμνδν ηεο ζήξαγγαο 10. Ζ έμνδνο από ηνλ
απηνθηλεηόδξνκν γίλεηαη κέζσ πθηζηάκελεο ζύλδεζεο κε ηνλ επαξρηαθό δξόκν ηεο Λεπθόπεηξαο
πξηλ από ηελ Άλσ δηάβαζε κεηά ηελ ήξαγγα 5. Ζ ζπλνιηθή απόζηαζε κέζσ απηήο ηεο
δηαδξνκήο είλαη πεξίπνπ 10 ρηιηνκέηξα θαη ε επηζηξνθή ησλ νρεκάησλ ζηνλ δαλεηνζάιακν ζα
γίλεηαη κέζσ ηνπ επαξρηαθνύ δξόκνπ ηεο πξώηεο ιύζεο.

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ ζα απαηηεζεί ε εγθαηάζηαζε πιπληεξίνπ
ηξνρώλ νρεκάησλ θαη εηδηθή ζήκαλζε θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν από ηνλ απηόλ
Σν Γαζαξρείν Βέξνηαο γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηνπ έξγνπ ππό πξνϋπνζέζεηο.
Καηόπηλ απηώλ,
Παξαθαιείηαη
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην λα δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηόπνπινο: ύκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε-Πξόζθιεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξ.
Μαθεδνλίαο κε Α.Π. 78083(100)/4 Φεβξνπαξίνπ 2020 ζύκθσλα κε ηελ νπνία θαινύληαη νη
πνιίηεο θαη νη θνξείο εθπξνζώπεζήο ηνπο:
«1. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο νξίδεηε ε 05-02-2020 θαη
εκεξνκελία ιήμεο απηήο ε 9-04-2020.
2. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε απόςεσλ ησλ πνιηηώλ θαη
θνξέσλ εθπξνζώπεζήο ηνπο νξίδεηαη ε 05-02-20 θαη ε εκεξνκελία ιήμεο απηήο ε 05-03-20.»
Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, γηα ηελ εθπξόζεζκε δειαδή ζπδήηεζε, απέρνπκε από ηελ ςεθνθνξία.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ;
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο απείραλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ
παξόληνο ζέκαηνο
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Ν.Αγγέινπ
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ ςήθηζαλ
όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 5-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 8/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.
3.- Σν κε αξ. πξση. 78083(100)/4-2-2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Γεσξγηαλώλ
5.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δθθξάδεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ππέξ ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ
«Σξνπνπνίεζε ηεο κε α.π. 61079/25.1.1999 Κ.Τ.Α. Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ηνπ έξγνπ:
«ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ – ηκ. Βέξνηα- ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νδνύ (ζήξαγγα 3 – επίρσκα Γ4) θαη ησλ
πδξαπιηθώλ έξγσλ (δηεπζέηεζε ξεκάησλ), θαζώο θαη ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο
ηζρύνο ηεο» ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηε δηαηήξεζε ησλ λόκηκσλ επηθπιάμεσλ.

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 99 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 31-3-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

