ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14
Συνεδρίασης Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ηµαθίας στις
26-9-2001

Σήµερα Σεπτεµβρίου έτους 2001 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20.00' µ. µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Νοµαρχιακό Συµβούλιο στην αίθουσα του , στην οδό ∆. Βικέλα και
Μητροπόλεως γωνία στη Βέροια, ύστερα από την µε ηµεροµηνία 21-9-2001 γραπτή πρόσκληση του κ.
Προέδρου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου που δόθηκε στον κ. Νοµάρχη και τους κ. κ. Νοµαρχιακούς
Συµβούλους σύµφωνα µε το αρ. 52 του Π.∆./τος 30/1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
Παρόντος του Νοµάρχη κ. Γιάννη Σπάρτση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φωτιάδης

Ηλίας

2. Κουτσαντάς
Γεώργιος
3. Σιδηρόπουλος
Ορέστης
4. Γκαµπέσης
Αργύριος
5. Κυριακίδης
Γεώργιος
6. Κοπατσάρης
Αθανάσιος
7. Βασιάδης
Αναστάσιος
8. Λυσίτσας
Νικόλαος
9. Γιοβανόπουλος
∆ηµήτριος
10-Βύζας
Εµµανουήλ
11.∆ιούδης
Αστερίας
12. Καραπαναγιωτίδης Κων/νος
13. Μ ίχο ς
∆η µήτρ ιός
14-Μπίλης
Αναστάσιος
15-Βλαζάκης
Ανδρέας
16.Μαρκοβίτης
Αντώνιος
17. Βασιλειάδης
Παναγιώτης
18. Γαβριηλίδης
Σάββας
19. Μούργος
∆ηµήτριος
20.Ανδρεάδης
Ανέστης
21.Τέµας
Λάζαρος
22.Σιδηρόπουλος
Αναστάσιος
23.ΧηΣάββας
Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Μουµτζίδης
2. ∆ερές

Νικόλαος
Συµεών

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σωτήριος Χατζόπουλος Γραµ. Συλ. Οργάν.
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟ»
1. Γκοντόπουλος Πρ.
2. Ρίστας Γ.
3. Παπαδόπουλος ∆.
4. ΣτάµοςΙ.
5.Σαλιάγκας Γ.
6-Λένου Σ.
7.Παναγιωτίδης Κ.
8. Ακριβοπούλου Ειρ.
9. Στάµου Β.
ΙΟ.Τσαντεκίδης Μιχ.

∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών
Τµ. Πολεοδοµίας
∆/νση Προγρ/σµού
∆/νση ∆/κών Υπηρ. -Πολ.∆ι
Γρ. Τουρισµού
∆/νση Πολιτισµού
Γρ.Τύπου
Γρ. Νοµάρχη
Γρ. Νοµάρχη
Γραµ. Νοµ. Συλ. Οργάνων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου τακτικού θέµατος απεχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Φωτιάδης και
Γκαµπέσης.
2. Κατά την διάρκεια συζήτησης του 2°" τακτικού θέµατος απεχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ Κουτσαντάς,
Κυριακίδης, Μίχος και Αν. Σιδηρόπουλος.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης στον Γ.Α.Σ. Βέροιας.
2. Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης για την αξιοποίηση του σπηλαίου του Ροδοχωρίου και της ευρύτερης
περιοχής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2002.
2. Έγκριση Τροποποίησης Νοµαρχιακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Κ.Α.Π. 2001-Τρ. 02
3. Έγκριση Κατανοµής επιχορήγησης ΣΑΕ 041/5 έτους 2001 (Σχολικά).
4. Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του προγράµµατος Τουριστικής προβολής του Ν.
Ηµαθίας 2001-2002.
5. Έγκριση συµπληρωµατικής πρότασης-εισήγησης για τα απαγορευτικά περιοριστικά και λοιπά ρυθµιστικά µέτρα
για την προστασία του Υδατικού δυναµικού του Ν. Ηµαθίας.
6. Έγκριση Μ.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση της οδού Βέροιας -Έδεσσας»
7- Έγκριση κατανοµής πιστώσεων Γ' τριµήνου 2001 για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπ/σης Ν. Ηµαθίας.
8. Έγκριση έκδοσης περιοδικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
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6° ΘΕΜΑ
Έγκριση Μ.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση της οδού Βέρόιας-Έδεσσας'

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 119 /2001

Ο Πρόεδρος του Ν. Σ. έδωσε τον λόγο στον κ. Ρίστα, Προϊστάµενο του Τµ.
Πολεοδοµίας , οποίος εισηγήθηκε το 6° θέµα Η. ∆.

κ. ΡΙΣΤΑΣ:

Έχοντας υπόψη
Ι. Τον Ν. 1650Ί986 « Για την προστασία του Περιβάλλοντος.
2. Την µε αριθµ. ^9269'5387 "25.10.1990 ΚΥΑ που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο78Β/25.Η;.1990 .
3. Την υπ' αρ.247/30.9.1997 απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του έργου από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τις συµπληρωµατικές που αφορούν την δυτική είσοδο της βέργας
(944/9.6.2000) και την οδό προς Άγιο Γεώργιο (3 756/20.7.2000).
4. Τις αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων : 461/2001 της Βέροιας, 211/2001 της Νάουσας. 85/2001
του ∆οβρά και 18/2001 των Ανθεµίων.
5. Το υπ' αρ. 1133/25.7.2001 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων.
6. Το υπ' αρ. 3236/16.5.2001 έγγραφο της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των.
7. Το υπ' αρ. 2023/19.7.2001 έγγραφο της 1 Γ1" Εφορείας Βυζαντινών Αρχ/των.
8. Την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που µας υποβλήθηκε .
9. Την αυτοψία που διενήργησε το Τµήµα Πολεοδοµίας Ν. Ηµαθίας.
10. Την υπ' αριθµ. 387/4.7.2001 ανακοίνωση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ηµαθίας.
11. Το γεγονός ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της µελέτης.

Περιγραφή του έργου
Η παρούσα Μ Π Ε περιλαµβάνει τις παρακάτω οδούς :
• Οδός Βέροιας - Έδεσσας. µήκους 34510 µ
• Οδός ∆υτικής εισόδου Βέροιας - Λαζοχωρίου, µήκους 1600 µ. ( νέα οδός)
• Οδός προς Αγ Γεώργιο, µήκους 3600 µ. ( 1900 µ νέα οδός και 170ύ µ βελτίωση υφισταµένης)

Οδός Βέροιας – Έδεσσας
Το προς µελέτη έργο αφορά τη βελτίωση της Επαρχιακής οδού Βέροιας - Εδεσσας. µήκους 34.5
χλµ. µε παράκαµψη της Βέροιας και των παρόδιων οικισµών.
Η προς µελέτη οδός συνδέει βασικά την Εγνατία Οδό µε την εθνική οδό θεσ/νίκης -Έδεσσας Αλβανικά Σύνορα. Αντικαθιστά και βελτιώνει την επαρχιακή οδό Βέροιας -Σκύδρας (Νο 1 Ν.Ηµαθίας «Βέροιας - Σ.Σ. Νάουσας προς Σκύδρα δι' Άνω Κόπανου» και Νο 3 Ν. Πέλλας - «Σκύδρα - Γέφυρα
Μεγαλορεύµατος προς Νάουσα») Έχει µελετηθεί χάραξη µήκους 34.5 'χλµ., από τα οποία τα 5,5 χλµ.
είναι πάνω στον υφιστάµενο άξονα, για ταχύτητα µελέτης 110 χλµ./ ώρα, µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
1) Αρτηρία αστικής διατοµής, σε µήκος 1.6 χλµ.
• συνολικό πλάτος διατοµής 24,00µ
• πλάτος νησίδας 4.00 µ. (πεζοδρόµιο 3.00µ )
• Ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 2 λωρίδες πλάτους 3,50µ. η κάθε µία, και πεζοδρόµιο πλάτους
2,50 µ
2) Αρτηρία υπεραστικής διατοµής, , σε µήκος 32,9 χλµ
• συνολικό πλάτος διατοµής 21,50µ
• πλάτος νησίδας 4,00 µ.
• Ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 2 λωρίδες πλάτους 3,50µ. η κάθε µία, και ΛΕΑ πλάτους 1,25 µ.
3) Παράπλευρο δίκτυο
• συνολικό πλάτος διατοµής 6,00µ
• Ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 1 λωρίδα πλάτους 3,00µ. από ανασφάλτωτο
οδόστρωµα.

Η χάραξη στο µεγαλύτερο µήκος της βρίσκεται σε πεδινό έδαφος µε

δενδροκαλλιέργειες.
Η γενική αρχή τοποθέτησης της, "σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο, είναι να ' κατασκευαστεί σε
επίχωµα ύψους 1,5-2µ.
Προβλέπεται η κατασκευή 10 ισόπεδων και 3 ανισόπεδων κόµβων 13 άνω διαβάσεων 7 γεφυρών
και 67 οχετών
Οδός ∆υτικής εισόδου Βέροιας – Λαζοχωρίου
Η Οδός ∆υτικής εισόδου Βέροιας - Λαζοχωρίου, µήκους 1,6 χλµ. έχει την αρχή της επί της ∆υτικής
Περιφερειακής οδού της -πόλης της Βέροιας και τέλος επί της οδού Βέροιας –Ταγαροχωρίου.

Α) Τίµηµα από νέα οδό Βέροιας- Έδεσσας προς Βέροια µήκους 0.7 χλµ. (υπό µελέτη οδός θα έχει
2X2 λωρίδες κυκλοφορίας των 3.00µ. ή συνολικά 12.00µ. ϋόφαλτικού και ερείσµατα 2,0µ. αριστερά και
δεξιά της. Συνολικό πλάτος καταστρώµατος 12,0+4.0=16.ΟΟµ.
β) Τµήµα από νέα οδό Βέροιας- Έδεσσας προς την οδό Βέροιας Λαζοχωρίου µήκους 0.9 Χλµ.
Το τµήµα αυτό θα είναι διατοµής 1X2 λωρίδων κυκλοφορίας µε συνολικό οδόστρωµα 8,00
ερείσµατα 1,0m αριστερά και δεξιά του και συνολικό πλάτος καταστρώµατος ΙΟ.ΟΟµ

Οδός προς Αγ. Γεώργιο
Η υπό µελέτη οδός. µήκους 3.6 χλµ.. το οποίο είναι τµήµα από το συνολικό µήκος 5.0 χλ ( του
δρόµου Προς Αγ. Γεώργιο και τάφρο 66 που µελετά ο ∆ήµος ∆οβρά, θα έχει 2^1 λωρίδες κυκλοφορίας
των 4.ΟΟµ ή συνολικά 8,ΟΟµ ασφαλτικού και ερείσµατα 1,00µ αριστερά και δεξιά της. Συνολικό
πλάτος καταστρώµατος 8.0+2.0=10.ΟΟµ.

Στοιχεία κυκλοφορίας και αναµενόµενου κυκλοφοριακού φόρτου
Μετρήσεις 29/3/94
: 11746 οχ/ηµ ή 15622 ΜΕΑ/ηµ
Ι Σταθµός ΕΞΟ∆ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
: 8060 οχ/ηµ ή 10720 ΜΕΑ/ηµ
II. Σταθµός ΚΟΜΒΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ προς ΒΕΡΟΙΑ
: 6629 οχ/ηµ ή 8819 ΜΕΑ/ηµ
III. Σταθµός ΚΟΜΒΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ προς ΣΚΥ∆ΡΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ Β (Ετήσια αύξηση 2,5% από 1994)
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Αν οι αναµενόµενοι κυκλοφοριακοί φόρτοι της εικοσαετίας αποδειχθούν ρεαλιστικοί, τότε στα πλαίσια αυτής ο
δρόµος σταδιακά πρέπει να κατασκευασθεί µε 4 λωρίδες κυκλοφορίας.

λόγο αυτό η µελέτη γίνεται για τετράϊχνη διατοµή (µε Παράπλευρο δίκτυο) µέχρι τον κόµβο της
Νάουσας και προβλέπει την δυνατότητα σταδιακής κατασκευής (δίιχνη και εξέλιξη της σε τετράϊχνη)
από τον κόµβο της Νάουσας µέχρι τέλους.
Αναλυτική περιγραφή προτεινόµενων έργων
Οδός Βέροιας - Έδεσσας
Τµήµα 1: Χ.θ. 0+000-Χ.Θ. 1+600 (Αρχή - Ι.Κ. Σύνδεσης Βέρ,οισς Β). Στο τµήµα αυτό η χάραξη
ακολουθεί οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά τον υφιστάµενο δρόµο λόγω της σηµαντικής οικιστικής
ανάπτυξης εκατέρωθεν. Στην πραγµατικότητα στο τµήµα αυτό η οδός θα λειτουργεί σαν αστικού
τύπου µε συνεχείς κάθετες προσβάσεις και προς τους οικισµούς Μέση και Κυδωνοχώρι. ∆εν
προβλέπονται στο τµήµα αυτό παράπλευροι δρόµοι (3Κ).
Τµήµα 2: Χ.Θ.1+600-Χ.Θ. 14+245 (Ι.Κ. Σύνδεσης Βέροιας Β - Α. Κ. Νάουσας)
Από Χ.θ. 1+600 η χάραξη «στρέφεται» για να διασταυρώσει την οδό προς Μακροχώρι (Χ.θ.2+800)
σε κατάλληλη θέση για να µπορεί να διαµορφωθεί ανισόπεδος κόµβος µελλοντικά, στην ίδια θέση
που προβλέπεται στην παλιά µελέτη Ανατολικής Περιφερειακής Βέροιας.
Από Χ.θ.2+800 έως Χ.θ 7+500 η χάραξη «ελίσσεται» (µε επιτρεπτά γεωµετρικά χαρακτηριστικά)
παράλληλα και όσο γίνεται πλησιέστερα στις γραµµές του τραίνου, σε έδαφος µε αρκετή δόµηση,
αποφεύγοντας περιοχή της Βέροιας εντός Σχεδίου Πόλεως.
τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Βέροιας, περιοχή όπου θα ανεγερθούν Εργατικές κατοικίες και µια σειρά
οικοδοµικά συγκροτήµατα (βιοµηχανίες κ.λπ.). Μεταξύ Χ.θ. 4+200 και Χ.θ. 6+200 έγινε µικρή
παραλλαγή ( 150µ ∆υτικότερα) σε σχέση µε την Αναγνωριστική Μελέτη στη θέση των
προβλεπόµενων Εργατικών κατοικιών.
Από Χ.θ. 6+000 έως Χ.Θ.'7+ΟΟΟ η χάραξη βρίσκεται µέσα στη περιοχή επέκτασης του ρυµοτοµικού
του οικισµού της Πατρίδας για το οποίο υπάρχει θεωρηµένη µελέτη αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει
εκδοθεί εγκριτική απόφαση. «Μελέτη πολεοδόµησης επέκτασης». Στη προµελέτη οδοποιίας
προβλέπεται για την εξυπηρέτηση των παρόδιων αριστερό-παράπλευρος (3Κ 4Α ), από την Χ.θ.
6+640 έως την Χ.θ. 6,+870 και δεξιός παράπλευρος (8Ρ 40 ) από την Χ.θ. 6 + 320 έως την'Χ.Θ. 6 +
660. Στη παρούσα µελέτη προτείνεται, για την Οριστική µελέτη οδοποιίας, η κατάργηση του
αριστερού παράπλευρου και η πρόβλεψη οδού του ρυµοτοµικού, µε αντίστοιχη τροποποίηση του,
πλάτους 8 µ. µπροστά από τα Ο. Τ. 77, 79, 80β και 82β. Η οριογραµµή του δρόµου αυτού θα απέχει
5 µ. από την αριστερή οριογραµµή της οδού Βέροιας - Εδεσσας.
Από Χ.θ. .7+500^ως Χ.θ. 10+000 η χάραξη βρίσκεται µεταξύ των Σιδηροδροµικώς Γραµµών καιι του
υφιστάµενου δρόµου Βέροιας - Έδεσσας.

Από Χ.Θ. 10+000 έως Χ.Θ. 12+300 ακολουθείται η υφιστάµενη οδός οριζοντιογραφικά
και υψοµετρικά.
Από Χ.θ. 12+300-14+250 εγκαταλείπεται ο υφιστάµενος δρόµος, η χάραξη περνάει πάνω από τις
Σιδηροδροµικές Γραµµές και κινείται ανατολικότερα για νο-αποφύγει την Βιοµηχανική Περιοχή
Νάουσας.

Τµήµα 3: Χ.Θ. 14+245-Χ.Θ. 17+406 (Α. Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ- Ι.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ).
Στο τµήµα αυτό η χάραξη συνεχίζει Ανατολικά της Σιδηροδροµικής γραµµής σε µικρό επίχωµα (1.52µ) µε µικρές κλίσεις µηκοτοµής και µεγάλα οριζοντιογραφικά χαρακτηριστικά και παρακάµπτει τον
οικισµό του Κόπανου. Παράπλευρος δρόµος υπάρχει σ' όλο το µήκος δεξιά (Ανατολικά)
Τµήµα 4: Χ.θ. 17+406-Χ.Θ.20+125 (Ι.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ -1.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ)
Η χάραξη στο τµήµα αυτό ξεκινά από τον ισόπεδο κόµβο Χαριέσσας και καταλήγει στην
υφιστάµενη επαρχιακή οδό Βέροιας - Σκύδρας.
Περί τη Χ.θ. 19+872 συναντάµε την σιδηροδροµική γραµµή την οποία περνάµε µε άνω
διάβαση.
Στη Χ.θ. 20+125 προβλέπεται ο ισόπεδος κόµβος Κόπανου ο οποίος θα εξυπηρετήσει
τους δρόµους προς Επισκοπή. Κόπανο και Λευκάδια.
Προβλέπονται παράπλευροι δρόµοι στα αντίστοιχα τµήµατα της αρτηρίας ως εξής:

Αριστερά

∆εξιά

SΡ11Α (Χ.θ. 17+406-Χ.θ, 18+380)

SΡ11D- (Χ.θ. 17+406-Χ.θ. 18+380)

SΡ12Α (Χ.θ. 18+380 - Χ.θ. 19+470)

SΡ12D (Χ.θ. 1,8+380 - Χ.θ. 19+900)

SΡ14Α (Χ.θ 20+260 - Χ,θ. 20+500)

SΡ13D (Χ.θ. .19+920-Χ.θ. 20+140)
SΡ14D (Χ.θ. 20+140-Χ.θ 20+500)

Τµήµα 5: Χ.θ.20+125-Χ.θ.23+400 (Ι.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ-Ι.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΡΙΝΑΣ)
Στο τµήµα αυτό η χάραξη ακολουθεί οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά την υφιστάµενη
επαρχιακή οδό Βέροιας - Σκύδρας την οποία εγκαταλείπει στην Χ.θ. 22+157. Η δόµηση είναι πολύ αραιή
και δεν επηρεάζει την κατασκευή της οδού.
Οι παράπλευροι δρόµοι που προβλέπονται εδώ είναι οι εξής:
Αριστερά

∆εξιά

SΡ-14Α (Χ.θ. 20+500 - Χ.θ. 22+157)

SΡ14D (Χ.θ. 20+500 - Χ.θ. 20+260)

Τµήµα 6: Χ.θ.23+400 -Χ.θ.34+510 (Ι.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.ΜΑΡΙΝΑΣ- ΚΟΜΒΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ)
Ο άξονας στο τµήµα αυτό εγκαταλείπει την επαρχιακή οδό Βέροιας - Σκύδρας και πορεύεται προς Βορρά
µεταξύ των Κοινοτήτων Μαρίνας και Επισκοπής.
Στη Χ.θ. 23+400 προβλέπεται ισόπεδος κόµβος ο οποίος θα εξυπηρετεί τις κατευθύνσεις
προς Μαρίνα και Επισκοπή. Προβλέπονται να κατασκευαστούν παράπ'εύροι δρόµο! (SR) που είναι οι
εξής:
Αριστερά

∆εξιά

SΚ15Α (Χ.θ. 22+157 - Χ.θ. 22+650)

SΚ15D (Χ.θ. 22+660 - Χ.θ. 23+120)

SΚ15Α (Χ.θ. 22+950 - Χ.θ. 23+435)

SΚ16D (Χ.θ. 23+370 - Χ.θ. 14+840)

SR17Α (Χ.θ. 24+750 - Χ.θ. 25+215)

SΚ18D (Χ.θ. 25+280 - Χ.θ. 25+380)

Θέσεις κόµβων.
Οι θέσεις κόµβων προβλέπονται όπως περίπου και στην Αναγνωριστική Μελέτη.
Στο «αστικό τµήµα» (Χ.θ. 0+000-Χ.Θ. 1+600) προβλέπονται 2 βασικοί ισόπεδοι κόµβοι.
Ένας στην αρχή (Χ.θ. 0+270) για τη σύνδεση της αρτηρίας µε το Ρυµοτοµικό Σχέδιο της
Βέροιας και ένας στο τέλος (Χ.θ. 1+600) που εγκαταλείπεται η υφιστάµενη οδός
(ΙΣΟΠΕ∆ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α & Β).
Ο κόµβος Μακροχωρίου προβλέπεται ισόπεδος στην Α' φάση και ανισόπεδος σε Β'
φάση.

Ο ισόπεδος κόµβος Λαζοχωρίου προτείνεται να µετατεθεί 700µ βορειότερα στη
χάραξης µε την νέα οδό ∆υτικής εισόδου Βέροιας (συνέχεια της ∆υτικής
Περιφερειακής της Βέροιας) που συνεχίζει και αντικαθιστά σε κάποιο τµήµα και
το δρόµο του Λαζοχωρίου.

διασταύρωση της

Ο ισόπεδος κόµβος Πατρίδας - Αγ. Γεωργίου προτείνεται να µετατεθεί 400µ βορειότερα στη διασταύρωση
της χάραξης µε την νέα οδό προς Αγ. Γεώργιο και την Τάφρο 66, όπως αυτή προβλέπεται στη
Προκαταρκτική Μελέτη οδού από νέα οδό Βέροιας - Έδεσσας προς Αγ. Γεώργιο και Τάφρο 66» Μελετητής Κ. Γκαβαϊσές - Ιούνιος 1999.
Οι ισόπεδοι κόµβοι α) Τριλόφου - Αγ. Γεωργίου, -β) Χαρίεσσας, γ) Κόπανου, δ) Επισκοπής - Μαρίνας,
παραµένουν ως έχουν.
Ο κόµβος Νάουσας µπορεί να κατασκευαστεί ισόπεδος σε Α' φάση και ανισόπεδος.(µε Άνω διέλευση της
οδού προς Νάουσα) σε Β' φάση. Ο ανισόπεδος κόµβος Νάουσας
παραµένει ως έχει.
Συγκεντρωτικά οι θέσεις των προβλεπόµενων κόµβων φαίνονται παρακάτω

1.

Χ.Θ.Ο+2"Ό

Ισόπεδος Κόµβος σύνδεσης Βέροιας Α

2.

Χ.θ. 1+600

Ισόπεδος Κόµβος σύνδεσης Βέροιας Β

3.

Χ.θ. 2+838

Ανισόπεδος Κόµβος Μακροχωρίου

4.

Χ.θ. 3+913

Ισόπεδος Κόµβος Λαζοχωρίου

5.

Χ.θ. 7+270

Ισόπεδος Κόµβος Πατρίδας - Αγ. Γεωργίου

6.

Χ.Θ. 9+992

Ισόπεδος Κόµβος Τριλόφου

7.

Χ.Θ, 14+245

Ανισόπεδος Κόµβος Νάουσας

8.

Χ.Θ. 17+4.06

Ισόπεδος Κόµβος Χαρίεσσας

9.

Χ.Θ. 20+125

Ισόπεδος Κόµβος Κόπανου

10.

Χ.Θ. 23+400

Ισόπεδος Κόµβος Επισκοπής – Μαρίνας

11.

Χ.Θ. 26+299

Ισόπεδος Κόµβος Λουτροχωρίου

12.

Χ.Θ, 32+422

Ισόπεδος Κόµβος Σεβαστιανών

13.

Χ.Θ. 34+510.-

Ανισόπεδος Κόµβος Έδεσσας

Θέσεις Ανισόπεδων ∆ιαβάσεων
Ανισόπεδες διαβάσεις προβλέπονται στις εξής θέσεις:
1.

D3

Χ.θ. 5+498

Άνω ∆ιάβαση καθέτου οδού

2.

D4

Χ.θ. 8+506

Άνω ∆ιάβαση καθέτου οδού

3.

D5

Χ.θ. 12+534

Κάτω ∆ιάβαση καθέτου οδού

4.

D6

Χ.Θ. 13+099

Κάτω ∆ιάβαση καθέτου οδού & Σιδηρ.Γραµµής)

5.

D7

Χ.Θ. 15+963

Άνω ∆ιάβαση οδού Βέροιας - Έδεσσας

6.

D8

Χ.Θ. 18+379

Άνω ∆ιάβαση καθέτου οδού

7.

D9

Χ.Θ. 19+872

Κάτω ∆ιάβαση Σιδηρ.Γραµµής)

8.

D10

Χ.Θ. 22+177

Άνω ∆ιάβαση καθέτου οδού

9.

D11

Χ.Θ. 25+286

Άνω ∆ιάβαση καθέτου οδού

10.

D12

Χ.Θ. 28+660

Άνω ∆ιάβαση οδού Βέροιας - Έδεσσας

11.

D13

Χ.Θ. 29+876

Άνω ∆ιάβαση καθέτου οδού

12.

D14

Χ.Θ. 31+369

Άνω ∆ιάβαση οδού Βέροιας - Έδεσσας

13.

D15

Χ.Θ. 34+262

Κάτω ∆ιάβαση Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Έδεσσας

Θέσεις Γεφυρών
Παρακάτω αναφέρονται οι σηµαντικότερες γεφυρώσεις ποταµών και ραµάτων, που
απαιτούνται για την κατασκευή του δρόµου:
1. G1 Χθ 3+820 Γέφυρα Τριποτάµου

(αν. 50µ) (Λεκάνη Απορροής Α = 204 khm² )

2. G2 Χθ 10+130 Γέφυρα Ρ. Κολιµπάκου (αν. 20µ) (Λεκάνη Απορροής Α = 51 khm² )
3. G3 Χθ.13+660 Γέφυρα Ρ. Κοντίχα.

(αν. 10µ) (Λεκάνη Απορροής Α = khm² )

4. G4 Χθ 19+271 Γέφυρα Ρ. Αραπίτσας

(αν. 50µ) (Λεκάνη Απορροής Α = khm² )

5. G5 Χθ 26+011 Γέφυρα Λιανορέµµατος (αν.ΙΟµ) (Λεκάνη Απορροής Α = khm² )
6. G6 Χθ 33+186 Γέφυρα Πηγών

(αν. 50µ)

7. G7 Χθ 34+238 Γέφυρα Π. Βόδα

(αν. 40µ) (Λεκάνη Απορροής Α = 238 khm² )

Στους παράπλευρους δρόµους (SΡ). στις θέσεις των τεχνικών της αρτηρίας επελέγη η λύση των
ιρλανδικών διαβάσεων, όπου ήταν δυνατόν, για τον περιορισµό του µήκους των τεχνικών και µείωση "της
δαπάνης κατασκευής των: Όπου το υψόµετρο του SR το επιτρέπει το τεχνικό συνεχίζει µε την ίδια διατοµή.

Απαλλοτριώσεις

Για την κατασκευή των έργων της αρτηρίας θα απαιτηθούν περίπου 1700 στρ. απαλλοτριώσεων.
Από αυτά το 75% περίπου είναι καλλιεργούµενες εκτάσεις, το 20 % περίπου είναι αστικού τύπου και
το υπόλοιπο 5 % ανήκει σε υφιστάµενους δρόµους.
Από το σύνολο των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων-της αρτηρίας περίπου 500 στρ. αποτελούν
αυτοαποζηµιώσεις, µε δεδοµένο τον χαρακτηρισµό της οδού ως επαρχιακής. Αν µέχρι την
κατασκευή του έργου αλλάξει ο χαρακτηρισµός της οδού σε εθνική, οι αυτοαποζηµιώσεις θα
ανέλθουν σε 1000 στρ. περίπου.

Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Η κατασκευή των υπό µελέτη έργων θα έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις στο περιβάλλον της άµεσης
επιρροής των έργων.

Επιπτώσεις στη µορφολογία του εδάφους. Αναµένονται µέτριες επιπτώσεις.
Για τη νέα οδό Βέροιας - Έδεσσας. το µέγιστο ύφος επιχώµατος είναι 11 µ. και παρουσιάζεται από τη
Χ.θ. 12+900 έως τη Χ.θ. 13+100. ενώ το µέγιστο ύψος ορύγµατος είναι 16 µ και παρουσιάζεται στη
Χ.θ. 25+660 αριστερά.
Για τη νέα οδό Αττικής, εισόδου Βέροιας – Λαζοχωρίου το µέγιστο ύψος επιχώµατος είναι
11 µ. σ-η Χ θ 0+930. Για τη οδό Αγ Γεωργίου, το µέγιστο ύψος επιχώµατος είνσ; 10 µ και
παρουσιάζεται οπό τη Χ.θ 3+300 έως τη Χ.θ. 0+340. στη περιοχή του τεχνικού της Σ.Γ.
Οι εµφανείς γυµνές εδαφικές επιφάνειες µε κατάλληλη φυτοκάλυψη, µετά από σχετική µελέτη,
µπορούν να αποκατασταθούν τελείως.
Οι επιπτώσεις στην αισθητική ποιότητα του τοπίου κρίνονται ασήµαντες. ∆εν δηµιουργούνται
σηµαντικά προβλήµατα οπτικής παρείσδυσης, η δε ζώνη των επιπτώσεων (θέα δυσάρεστη)
καταλαµβάνει µια µικρή έκταση εκατέρωθεν του δρόµου .

Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους.
∆εν αναµένεται να υπάρξει ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από την κατασκευή του
έργου, πέραν αυτών που µπορεί να προέλθουν από τυχόν διαρροή καυσίµων ή λιπαντικών λόγω
ατυχήµατος από βυτία ανεφοδιασµού ή ντεπόζιτα κατασκευαστικών µηχανηµάτων, ούτε θα γίνουν
εκτροπές ή-άλλα τεχνικά έργα που πιθανόν να µετέβαλαν τις διαθέσιµες στην περιοχή ποσότητες
των επιφανειακών (κατάντη διάρκεια-των βροχοπτώσεων) και υπόγειων νερών.
Τα µικρά ρεύµατα θα παραµείνουν ως έχουν µε πιθανή τοπική διευθέτηση τους (οχετοί) στη περιοχή
του έργου

Φυσικό περιβάλλον - Χλωρίδα - Πανίδα.
∆εν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις. Στη χλωρίδα θα υπάρξει µικρή καταστροφή της
παρόδιας βλάστησης, η οποία δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα.
Στα νέα επίπεδα που θα δηµιουργηθούν αναµένεται να τροποποιηθεί η σύνθεση των
ειδών µε την εγκατάσταση νέων- ελαφρόσπορων ειδών και µε τις τεχνητές φυτεύσεις καλλωπιστικών
φυτών. Η εξέλιξη αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί οπωσδήποτε αρνητική και η επιτυχηµένη φυτευτική
επέµβαση στα νέα επίπεδα εναπόκειται στην τήρηση των υποχρεώσεων για την ολοκλήρωση του
έργου.
Το έργο θα κατασκευαστεί σε περιοχή όπου ήδη κυριαρχούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες
και κατά συνέπεια επιβιώνουν είδη ζώων ανθεκτικά στην ενόχληση. Οι αναµενόµενες επιπτώσεις από
το έργο στην πανίδα δεν απειλούν πληθυσµούς σπάνιων ή απειλούµενων ειδών πανίδας. Με την
κατασκευή του έργου δεν θα αποµονωθούν τµήµατα φυσικών ενδιαιτηµάτων από τα οµοειδή τους θα
αποµονωθούν µόνο τµήµατα καλλιεργηµένων εκτάσεων, εποµένως θα επηρεαστούν είδη πανίδας που
είναι κοινά στις αγροτικές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον - Αέρια ρύπανση. Αναµένονται ασθενείς. Κατά
τη φάση της κατασκευής αφορά τι,, εκποµπές αερίων ρύπων αϊτό τα µηχανήµατα του εργοταξίου για
τα οποία δεν αναµένεται υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων. Στα σηµεία που η κατασκευή του
έργου γίνεται κοντά-σε οικιστικές περιοχές (παρυφές Βέροιας, οικισµοί Πατρίδα και Κόπανος), οι
επιπτώσεις από την παραγωγή και µεταφορά της σκόνης κατά την κατασκευή, θα είναι αισθητές, αλλά
περιορίζονται αν ληφθούν κατάλληλα µέτρα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις όλες οι τιµές συγκεντρώσεων των
αερίων ρύπων είναι χαµηλές και βρίσκονται κάτω από τα όρια της ελληνικής νοµοθεσίας ή άλλων
διεθνών οργανισµών (Ε.Ε.. Π.Ο.Υ.. Ε.Ρ.Α, κλπ.).

Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναµένονται ασθενείς έως µέτριες.
Κατά τη φάση της κατασκευής πιθανόν να συµβεί υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων στα
τελευταία σπίτια της Πατρίδας.
Κατά τη φάση της λειτουργίας δεν αναµένεται υπέρβαση των θεσµοθετηµένων-ορίων.
Το πλάτος της ζώνης µε θόρυβο που υπερβαίνει τα 70 dΒ(Α) για το δυσµενές σενάριο του έτους
2020. εκτιµήθηκε σε 26. 25 και 21 m στα οδικά τµήµατα από την αρχή του έργου µέχρι τον Ι.Κ.
Βέροιας, µεταξύ Ι.Κ. Βέροιας και Κόµβου Νάουσας, και από τον Κόµβο Νάουσας µέχρι τέλος
αντίστοιχα.

Το υπό µελέτη έργο θα έχει γενικά θετική επίδραση στην οικονοµία της περιοχής κατά ους
τρόπους. Με την ολοκλήρωση του έργου η µεταφορά ανθρώπων και αγαθών οίον άξονα
Βέροιας- Έδεσσας θα γίνεται ταχύτατα, λόγω των διευκολύνσεων στην κυκλοφορία των
οχηµάτων. Αποτέλεσµα αυτού θα είναι η ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων που
άπτονται κυρίως στην εµπορία και µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων

της περιοχής.

Ταυτόχρονα, η βελτίωση των συνθηκών προσέγγισης των περιοχών αρχαιολογικού και
ιστορικού ενδιαφέροντος, θα έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη του τουρισµού.

Αντιρρήσεις επί της µελέτης.
1.Τµήµα της αρτηρίας από Χ.θ. 0+000 (Ο.Τ. 559) ως Χ.θ. 1+600 (στροφή στην Mitsubishi)
Στο τµήµα αυτό η νέα ουσιαστικά αρτηρία ( από τα 34,5 χιλιόµετρα µήκους της µόνο τα 5.5
ταυτίζονται µε την παλιά επαρχιακή οδό ), ταυτίζεται µε τµήµα της ατύπως ονοµαζόµενης ανατολικής
περιφερειακής οδού της Βέροιας, µε αρχή τη συµβολή αυτής στην περιµετρική οδό του σχεδίου
πόλεως της Βέροιας, στην όψη του Ο.Τ. 559.
Το δεδοµένο αυτό από µόνο του αποδεικνύει ότι ο νέος δρόµος που φιλοδοξεί στο µέλλον να
χαρακτηρισθεί ως Εθνικός στερείται του στοιχείου της ορθολογικής ένταξης στο ευρύτερο εθνικό οδικό
δίκτυο και ανατρέπει την ιεράρχηση αυτού, αφού ένας επαρχιακός δρόµος µε χαρακτηριστικά
αρτηρίας καλείται να αποτελέσει συνέχεια ενός δηµοτικού δρόµου.
Το ευλόγως αναµενόµενο θα ήταν η αρτηρία να είχε αφετηρία τον ανισόπεδο κόµβο της
Εγνατίας, ώστε να αποτελέσει στην τελική του µορφή κάθετο άξονα αυτής η δε είσοδος της Βέροιας να
γίνει µέσω αυτής. ∆εδοµένου και του γεγονότος ότι η υπεραστική συγκοινωνία προηγείται της τοπικής.
Το πρόβληµα όµως δεν είναι τυπικό αλλά κυρίως ουσιαστικό διότι αφορά την ασφάλεια
των χρηστών, την ανεµπόδιστη οικιστική ανάπτυξη της πόλης, τις συνθήκες διαβίωσης των
κατοίκων των παρόδιων οικοδοµικών τετραγώνων αλλά και την αποδοτικότητα του έργου.

Ασφάλεια χρηστών.
Ο δρόµος στο τµήµα αυτό σύµφωνα µε τις προβλέψεις της µελέτης, αλλά και µε βάση το
γεγονός ότι δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης, θα παραµείνει ως έχει και
µάλιστα µε διατήρηση των κάθετων διελεύσεων των κινουµένων προς Σαραντόβρυσες, Μέση,
Κυδονοχώρι κ.λ.π., όπως και των άµεσων συνδέσεων των παρόδιων εγκαταστάσεων, οι οποίες
είναι και πολλές σε αριθµό και αφορούν εξυπηρέτηση µεγάλου αριθµού πελατών τους αφού οι
περισσότερες αντιστοιχούν σε εµπορικές - ∆ραστηριότητες.
Από επίσηµα στοιχεία που ελήφθησαν από την τροχαία Βέροιας, προκύπτει ότι στο αντίστοιχο
οδικό τµήµα µε τις επικρατούσες σήµερα συνθήκες ( χρήσεων , κυκλοφοριακού φόρτου,
ταχυτήτων κ.λ.π.) και για το χρονικό διάστηµα από Μάρτιο του 1998 ως τον Αύγουστο του 2001
έχουµε θρηνήσει 5 νεκρούς, 7 σοβαρά τραυµατίες και 18 ελαφρά τραυµατίες.
Αν αναλογισθεί κανείς ότι οι ερχόµενοι από Έδεσσα για 33 χιλιόµετρα θα έχουν εθισθεί σε
συνθήκες οδήγησης που προσφέρει µια οδική αρτηρία µερικώς ελεγχόµενης πρόσβασης µε

ταχύτητες 110 - 130 χιλιοµέτρων την

ώρα, ότι ο υφιστάµενος κυκλοφοριακός φόρτος λόγω

ελκυστικότητας της διαδροµής θα αυξηθεί και µάλιστα σηµαντικά, ότι κατά τις προτάσεις του υπό
αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου που έχουν γίνει ήδη αποδεκτές από το οικείο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, το ρυµοτοµικό σχέδιο της Βέροιας προβλέπεται να επεκταθεί ως το δρόµο
αυτό, εύκολα θα καταλήξει στο αρνητικό συµπέρασµα, ότι οι πολύ κακές συνθήκες ασφάλειας
του υφιστάµενου δρόµου θα επιδεινωθούν ακόµη περισσότερο.

Ανεµπόδιστη οικιστική ανάπτυξη της πόλης.

Είναι προφανές ότι η κατασκευή ενός παρόµοιου έργου, αποτελεί στην πράξη ένα τεχνητό
γεωγραφικό όριο, που παρεµποδίζει την κάθετη κίνηση από την µια πλευρά στην άλλη και
αποµονώνει τις περιοχές που βρίσκονται εκατέρωθεν αυτού. Άρα δεσµεύει την οικιστική
ανάπτυξη ενός παρόδιου οικισµού µέχρι την - τυχαία από πολεοδοµική άποψη -θέση του. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητο τέτοιου είδους έργα, να αφίστανται όσο είναι δυνατό του σχεδίου
οικιστικών περιοχών. Στην προκειµένη περίπτωση το αµεσότερο συµπέρασµα που προκύπτει
σε σχέση µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό της πόλης, είναι ότι η Βέροια θα στερηθεί της
δυνατότητας να έχει ανεξάρτητο περιµετρία και περιφερειακό δρόµο από τα ευρύτερα οδικά
δίκτυα της περιοχής. Αυτό και µόνο το στοιχείο αποτελεί από µόνο του µεγάλο έλλειµµα του
πολεοδοµικού της σχεδιασµού.

Συνθήκες διαβίωσης — προστασία του περιβάλλοντος.
Από τα στοιχεία της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκύπτει ότι τουλάχιστο όσο
αφορά το ακουστικό περιβάλλον, ο θόρυβος κατά την λειτουργία του έργου ξεπερνά τα
επιτρεπόµενα όρια των 70 db σε λωρίδα πλάτους 26 µ. από τον άξονα του "δρόµου. Αυτό
σηµαίνει ότι- τουλάχιστο τα κτίσµατα επί των προσόψεων -των οικοδοµικών τετραγώνων (Ο.Τ.)
µε αριθµούς 557, 559, 563, 565, 566, 567 θα έχουν. περιβαλλοντικό πρόβληµα από άποψη
υπερβολικού θορύβου. Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι το αντικείµενο της υπό κρίση
µελέτης δεν αφορά τα τέσσερα από τα αναφερθέντα Ο.Τ., αλλά οφείλεται να συµπεριληφθούν
στις αρνητικές αναφορές, αφού στην ουσία ο έµπροσθεν αυτών δρόµος αποτελεί την φυσική και
άµεση συνέχεια του επαρχιακού.

Αποδοτικότητα του έργου.

(Το στοιχείο αυτό µπορεί να κριθεί πως βρίσκεται εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος της Μ.Π.Ε. ύψους
κρίνεται απαραίτητη η αναφορά του, για λόγους ουσίας.)
Η υποχρέωση των χρηστών της αρτηρίας να διέρχονται από το συγκεκριµένο τµήµα µε τα δεδοµένα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τις δεδοµένες άµεσες προσβάσεις σ' αυτόν αλλά κυρίως να διέρχονται

δια του ισόπεδου κόµβου της Βέροιας στη συµβολή του περιφερειακού αυτής µε την οδό

Πιερίων, µειώνει σηµαντικά την αποδοτικότητα του όλου έργου, γιατί αυξάνει σε ώρες αιχµής
σηµαντικά τις χρονοαποστάσεις.

2. Τµήµα της αρτηρίας από Χ.θ. 4+600 (Ισόπεδος κόµβος δυτικής εισόδου Βέροιας) ως
Χ.θ. 7+300 (Παλαιά θέση ισόπεδου κόµβου Πατρίδος - Αγ. Γεωργίου).
Η χάραξη της αρτηρίας στο τµήµα αυτό έγινε - σύµφωνα µε" τα στοιχεία της µελέτης -µε
γνώµονα:
-Ο δρόµος να διέρχεται όσο γίνεται πλησιέστερα από την υφιστάµενη σιδηροδροµική γραµµή.
-Να µη θιγούν οι υπό αποπεράτωση νέες εργατικές κατοικίες στην περιοχή του Κρεβατά.
-Να µη θιγούν οι εγκαταστάσεις των υφισταµένων βιοµηχανιών παρά τη σιδηροδροµική γραµµή.
Με την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω ότι η αρτηρία αποτελεί ένα είδος τεχνητού ορίου, όπως
βεβαίως και η σιδηροδροµική γραµµή και προκειµένου να αποφευχθεί το φαινόµενο του
αποκλεισµού κάποιων περιοχών δεν µπορεί κανείς παρά να συµφωνήσει µε το πρώτο κριτήριο.
Όµως στην πράξη η επιλεγείσα χάραξη δεν ανταποκρίνεται στον αναφερόµενο στόχο, αφού στη
Χ.θ. 5+500 πλησιάζει πολύ κοντά στην παλιά επαρχιακή οδό και ακολούθως διέρχεται εντός των
ορίων του οικισµού Πατρίδος, µε το πρόσχηµα ότι δεν έχει εγκριθεί ακόµη η πολεοδοµική µελέτη
επέκτασης του οικισµού. Αυτό συνέβη γιατί από τους µελετητές υπερεκτιµήθηκε η αξία του τρίτου
κριτηρίου, σε σηµείο µάλιστα να προτείνεται η ανατροπή του υφιστάµενου πολεοδοµικού
σχεδιασµού του οικισµού, να επιβαρύνεται η ποιότητα της ζωής των παροικούντων, να διασπάται η
ενότητα ίου χώρου του "Κρεβατά", και να αποµονώνεται ο οικισµός των εργατικών κατοικιών
µεταξύ της αρτηρίας και της σιδηροδροµικής γραµµής µε µόνα σηµεία επαφής τους πλησιέστερους
κόµβους που όµως απέχουν αποστάσεις 1100 και 1600 µ.
Στις απόψεις που εκφράσθηκαν παραπάνω για το πρώτο τµήµα της αρτηρίας, αναλύθηκε
στοιχειωδώς, γιατί ένας δρόµος αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να αφίσταται κατά το δυνατό
περισσότερο από τους παρόδιους οικισµούς. Το να επιλέγει εποµένως κάποιος την λύση της
διέλευσης δια µέσου ενός οικισµού, σηµαίνει πως βρέθηκε ενώπιον εξαιρετικού διλήµµατος και
ανυπέρβλητων εµποδίων για οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση.
- Οι µελετητές αφού .αγνόησαν κάθε επιχείρηµα περί διαφύλαξης του δικαιώµατος του οικισµού να
αναπτυχθεί πολεοδοµικά χωρίς εµπόδια, υποστηρίζουν ότι δε θα υπάρξει περιβαλλοντική
επιβάρυνση στον οικισµό και µάλιστα ούτε από άποψη θορύβου διότι τα κτίσµατα µε µέτωπο προς
την αρτηρία υποχρεούνται να δοµήσουν σε απόσταση µεγαλύτερη των 30 µ.. Όµως αυτό δεν είναι
αληθές διότι µε βάση τις διατάξεις του Π. ∆/τος 347/93 (ΦΕΚ 146 Α'), περί λήψης µέτρων για την
ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας και τον υφιστάµενο χαρακτηρισµό του δρόµου ως
επαρχιακού, η ελάχιστη απόσταση των κτισµάτων από τα όρια του δρόµου ορίζεται σε 3 µ.. Άρα
λοιπόν όχι µόνο τα κτίσµατα του µετώπου αλλά και όσα βρίσκονται εντός της ζώνης των 26µ από
τον άξονα της οδού θα έχουν πρόβληµα υπερβολικού θορύβου.
Η δυσµενέστατη αυτή χάραξη προτείνεται προκειµένου να µη θιγούν οι εγκαταστάσεις το)ν δύο
βιοµηχανικών συγκροτηµάτων που βρίσκονται µεταξύ του οικισµού της Πατρίδος και της
σιδηροδροµικής γραµµής. ∆ηλαδή των πρώην βιοµηχανιών.

Λαζός Α.Ε." και 'ΈΛΚΟ". Είναι όµως γνωστό ότι και οι δύο βιοµηχανίες έχουν κλείσει καιρό, έχουν
απολέσει τον µηχανολογικό τους εξοπλισµό και ειδικά οι εγκαταστάσεις της πρώτης παρουσιάζουν
εικόνα πλήρους απαξίωσης ( έχουν αφαιρεθεί ακόµη και τα κουφώµατα και ολόκληρα τµήµατα των
στεγών - Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό). Οι εγκαταστάσεις της δεύτερης έχουν
µισθωθεί από εταιρεία επεξεργασίας ξύλου και εποµένως υπάρχει η πρόθεση πλήρους αλλαγής
της χρήσεως αυτών. Μετά από έρευνα νοµιµότητας των εγκαταστάσεων προέκυψε ότι τα κτίσµατα
που βρίσκονται εντός ζώνης 30 µ. από το όριο απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ, είναι αυθαίρετα και
εποµένως η διέλευση της αρτηρίας απ' αυτή δεν επιβαρύνεται από κόστος αποζηµίωσης
επικειµένων. Επίσης τα κτίσµατα της πρώτης που βρίσκονται εντός της παραπάνω ζώνης, αν και
νοµίµως υφιστάµενα έχουν πάψει να έχουν χρηστική ικανότητα και δεν θα επιβαρύνουν το έργο µε
ιδιαίτερες δαπάνες αποζηµίωσης τους.

3. Παράπλευροι δρόµοι τοπικής εξυπηρέτησης. ( SR )
Από τη µελέτη προτείνεται το δίκτυο των παράπλευρων δρόµων τοπικής εξυπηρέτησης να
κατασκευασθεί από ανασφάλτωτο οδόστρωµα. Με δεδοµένη την ικανή απόσταση µεταξύ των
διαδοχικών κόµβων και το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής όπου κυριαρχούν οι
ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθίσταται σαφές ότι το εν λόγω δίκτυο θα κληθεί να
εξυπηρετήσει σηµαντικό αριθµό µετακινήσεων, εκ των οποίων πολλές θα αφορούν µεταφορές
ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, θεωρείται ευνόητο λοιπόν ότι θα πρέπει να ασφαλτοστρωθεί,
διότι διαφορετικά θα προκύψουν συνέπειες τόσο στο περιβάλλον, λόγω ρύπανσης της
ατµόσφαιρας από την δηµιουργούµενη σκόνη, όσο και στην ασφάλεια των χρηστών, δεδοµένου
ότι η µη ελκυστικότητα του παράπλευρου δικτύου θα οδηγήσει τους χρήστες αυτού σε απόπειρες
δηµιουργίας παράνοµων προσβάσεων απευθείας στην αρτηρία, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
επιχειρούµενη µε τη συγκεκριµένη πρόταση οικονοµία σύντοµα θα εξισορροπηθεί από τις
δαπάνες που θα απαιτούνται κάθε χρόνο για τη συντήρηση του δικτύου.
Επίσης από την µελέτη προτείνεται η διέλευση των ποταµών και ρεµάτων δια ιρλανδικών διαβάσεων.
Με βάση την παραπάνω θεώρηση και µε δεδοµένο ότι οι ποταµοί αλλά και τα περισσότερα ρέµατα
έχουν συνεχή ροή και µάλιστα σηµαντικής παροχής, θεωρείται ατυχής η συγκεκριµένη πρόταση.

4. Κόµβοι Βέροιας - Μακροχωρίου, Νάουσας - Μονοσπίτων.
Από την µελέτη προτείνονται οι δύο κόµβοι σε πρώτη φάση να κατασκευασθούν ισόπεδοι και
σε δεύτερη φάση ανισόπεδοι. Επειδή δεν περιλαµβάνεται τεκµηρίωση της πρότασης, δε γίνεται
κατανοητή η αιτία. Πρέπει όµως σε κάθε περίπτωση να τονισθεί ότι ο µεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος
που θα εξυπηρετείται από τους συγκεκριµένους κόµβους και λόγοι ασφάλειας των χρηστών
επιβάλλουν την κατασκευή αυτών εξ αρχής ως ανισόπεδων.

Επειδή
Οι αντιρρήσεις κατά της µελέτης που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, είναι απόλυτα τεκµηριωµένες και
πρέπει να ληφθούν υπόψη, µε αποτέλεσµα τη µερική τροποποίηση τόσο της µελέτης της οδοποιίας,
όσο και της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εφόσον γίνουν δεκτές οι αιτούµενες τροποποιήσεις δεν κρίνεται απαραίτητη η επανάληψη της
διαδικασίας γνωµοδότησης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου επί της Μ.Π.Ε.

Εισηγούµαστε

Την αποδοχή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: « Βελτίωση της
οδού Βέροιας— Έδεσσας » µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1 .Να µελετηθεί νέα χάραξη προς αντικατάσταση της προταθείσας, του τµήµατος της αρτηρίας
από την αρχή της ως τον κόµβο Βέροιας - Μακροχωρίου, η οποία να κινείται ανατολικότερα της
αρχικής, µέσω των αγροτικών καλλιεργειών και η οποία να συµβάλλει άµεσα ή έµµεσα στον
ανισόπεδο κόµβο της Εγνατίας, χωρίς να χρησιµοποιεί τµήµατα του .υφιστάµενου δηµοτικού οδικού
δικτύου. Εφόσον θεωρηθεί ο ανισόπεδος κόµβος της Εγνατίας ως δεδοµένος µη αποδεχόµενος
οποιεσδήποτε αλλαγές, τότε προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας νέου κόµβου διαχωρισµού των
κινήσεων προς Βέροια και προς 'Έδεσσα απλής µορφής < Τ > ο οποίος θα πρέπει να γίνει
ανισόπεδος για λόγους ασφάλειας των χρηστών, αποδοτικότητας του έργου αλλά και άρσης των
απαιτήσεων για τήρηση ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ των διαδοχικών κόµβων.
2. Να µελετηθεί νέα χάραξη προς αντικατάσταση της προταθείσας, του τµήµατος της αρτηρίας,
από τον κόµβο της δυτικής εισόδου της Βέροιας, ως την παλιά θέση του κόµβου Πατρίδος - Αγ.
Γεωργίου, η οποία να µη θίγει τον οικισµό Πατρίδος, να διέρχεται ανατολικά του οικισµού των
εργατικών κατοικιών και σε επαφή µε την ζώνη απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ στις θέσεις των
εγκαταστάσεων των πρώην βιοµηχανιών "Λάζος Α.Ε."και «ΈΛΚΟ»
3. Το οδόστρωµα του παράπλευρου οδικού δικτύου τοπικής εξυπηρέτησης να περιλαµβάνει και
ασφαλτοτάπητα, οι δε διελεύσεις των ποταµών και ρεµάτων να γίνουν µε συνήθη τεχνικά έργα ( όχι
ιρλανδικές διαβάσεις).
4. Οι κόµβοι Βέροιας - Μακροχωρίου και Νάουσας - Μονοσπίτων να κατασκευασθούν εξ αρχής
ως ανισόπεδοι.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την υπ' αρ. 2/2001 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η οδός
σύνδεσης της δυτικής εισόδου Βέροιας µε το Λαζοχώρι, θεωρείται πως έχει αφετηρία την οδό Σταδίου
και όχι την οδό 25ης Μαρτίου ( παλιά επαρχιακή Βέροιας Νάουσας).

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 26-9-2001 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14
Μετά από διαλογική συζήτηση το θέµα τέθηκε σε ψηφοφορία

Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του κ. Ρίστα
2. Τις απόψεις των µελών
3. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει την Μ.Π.Ε. του έργου: "Βελτίωση της οδού Βέροιας-Έδεσσας" µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1 .Να µελετηθεί νέα χάραξη προς αντικατάσταση της προταθείσας, του τµήµατος της αρτηρίας
από την αρχή της ως τον κόµβο Βέροιας - Μακροχωρίου, η οποία να κινείται ανατολικότερα της
αρχικής, µέσω των αγροτικών καλλιεργειών και η οποία να συµβάλλει άµεσα ή έµµεσα στον
ανισόπεδο κόµβο της Εγνατίας, χωρίς να χρησιµοποιεί τµήµατα του υφιστάµενου δηµοτικού οδικού
δικτύου. Εφόσον θεωρηθεί ο ανισόπεδος κόµβος της Εγνατίας ως δεδοµένος µη αποδεχόµενος
οποιεσδήποτε αλλαγές, τότε προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας νέου κόµβου διαχωρισµού των
κινήσεων προς Βέροια και προς Έδεσσα απλής µορφής < Τ > ο οποίος θα πρέπει να γίνει
ανισόπεδος για λόγους ασφάλειας των χρηστών, αποδοτικότητας του έργου αλλά και άρσης των
απαιτήσεων για τήρηση ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ των διαδοχικών κόµβων.
2. Να µελετηθεί νέα χάραξη προς αντικατάσταση της προταθείσας, του τµήµατος της
αρτηρίας, από τον κόµβο της δυτικής εισόδου της Βέροιας, ως την παλιά θέση του κόµβου Πατρίδος
- Αγ. Γεωργίου, η οποία να µη θίγει τον οικισµό Πατρίδος, να διέρχεται ανατολικά του οικισµού των
εργατικών κατοικιών και σε επαφή µε την ζώνη απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ στις θέσεις των
εγκαταστάσεων των πρώην βιοµηχανιών "Λάζος Α.Ε." και "ΕΛΚΟ".
3. Το οδόστρωµα του παράπλευρου οδικού δικτύου τοπικής εξυπηρέτησης να περιλαµβάνει
και ασφαλτοτάπητα, οι δε διελεύσεις των ποταµών και ρεµάτων να γίνουν µε συνήθη τεχνικά έργα (
όχι ιρλανδικές διαβάσεις).
4. Οι κόµβοι Βέροιας - Μακροχωρίου και Νάουσας - Μονοσπίτων να κατασκευασθούν εξ
αρχής ως ανισόπεδοι.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την υπ' αρ. 2/2001 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η
οδός σύνδεσης της δυτικής εισόδου Βέροιας µε το Λαζοχώρι, θεωρείται πως έχει αφετηρία την οδό
Σταδίου και όχι την οδό 25ης Μαρτίου ( παλιά επαρχιακή Βέροιας Νάουσας).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 119 /2001
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Μετά από αυτά λύθηκε η συνεδρίαση , συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΥΣΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κουτσαντάς

Γεώργιος

2. Σιδηρόπουλος

Ορέστης

3. Γκαµπέσης

Αργύριος

4. Κυριακίδης

Γεώργιος

5. Κοπατσάρης

Αθανάσιος

6. Βασιάδης

Αναστάσιος

7. Γιοβανόπουλος ∆ηµήτριος
8. Βύζας

Εµµανουήλ

9. Μουµτζίδης

Νικόλαος

10. ∆ιουδης

Αστερίας

11. Καραπαναγιωτίδης Κων/νος
12. Μίχος

∆ηµήτριος

13. Βλαζάκης

Ανδρέας

14.Μαρκοβίτης

Αντώνιος

15. Βασιλειάδης

Παναγιώτης

16. Γαβριηλίδης

Σάββας

17-Μούρνος
18-Ανδρεάδης
19.Τέµας
20.Σιδηρόπουλος
21.ΧηΣάββας

∆ηµήτριος
Ανέστης
Λάζαρος
Αναστάσιος
Αναστάσιος

