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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  25/2016      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ - Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ» 

 

 Σήµερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.557/5-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  
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9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Μάρκου ∆ιονύσιος 6 Φουνταλής Μιχαήλ 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας, οι Πρόεδροι 

των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού για τα 

θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες 

κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

O Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 1.417/21.1.2016 εισήγηση της ∆/νσης 

Τ.Υ. & Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/22.02.2005 τεύχος Α') - «Ανάθεση και 

εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α')  «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης- - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

4. Την αρ. 257/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας 

«Έγκριση μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου 

Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”» 
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5. Την αρ. 47/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας 

«Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής 

Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς” στο Πρόγραμμα “Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013”(Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση του 

Συμφώνου Αποδοχής Όρων» 

6. Την Α.Π. 22528/26-8-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου 

7. Την Τεχνική Έκθεση μεταβολής στοιχείων μελέτης του έργου 

“Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”, 

όπως συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΑΡΗ – 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

8. Την αρ. 41/2015 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Πρακτικό 9ο /17-12-2015), υπέρ 

της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση 

Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”   

 

Και επειδή: 

η τροποποίηση της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας 

Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς” οφείλεται σε μία σειρά από απρόβλεπτους 

παράγοντες που προέκυψαν από την ημέρα σύνταξης της μελέτης και δημιουργούν 

προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου και απαιτείται για την ανάγκη 

ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου και τη σωστή λειτουργία του. 

 

Η τροποποίηση αφορά στα παρακάτω:  

 

1. Ύπαρξη βράχου στην περιοχή σε ποσοστό από 30% έως 90%. Η μη σύνταξη 

υποστηρικτικής γεωτεχνικής μελέτης καθώς δεν ήταν προαπαιτούμενη για 

την ένταξη του έργου καθώς και η έντονη βλάστηση στην περιοχή κατά τη 

διάρκεια της αποτύπωσης οδήγησαν σε αστοχία της μελέτης ως προς τον 

χαρακτηρισμό των ποσοτήτων των εκσκαφών 

Τροποποίηση: της μηκοτομής στις περιοχές με μεγάλο ποσοστό βράχου πάντα 

εντός των επιτρεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών διατηρώντας την 

οριζοντιογραφική θέση του      άξονα αμετάβλητη. Επιπλέον στα τμήματα με 

μεγάλο ποσοστό βράχου προτείνεται η τροποποίηση της κλίσης των πρανών 

ορυγμάτων.  

 

2. Στη χιλιομετρική θέση 1+399,52 προβλεπόταν από τη μελέτη η κατασκευή 

σωληνωτού αγωγού Φ1000 εγκάρσιο στην υπό μελέτη οδό. Μεταγενέστερα 

από τη σύνταξη της μελέτης κατασκευάστηκε οχετός διαστάσεων 0,90 x 0,90 

στην ίδια χιλιομετρική θέση κάθετα στην δημοτική οδό Κερασιάς - Κορυφής 

που εξυπηρετεί την απορροή της υδρολογικής λεκάνης Λ15 οπότε η 

κατασκευή του προβλεπόμενου τεχνικού από τη μελέτη είναι περιττή.  

Τροποποίηση: κατάργηση τοποθέτησης του συγκεκριμένου τεχνικού. 
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3. Στη χιλιομετρική θέση 0+347,47 σε υφιστάμενη ιρλανδική γέφυρα προβλέπεται 

η κατασκευή οχετού 4xΦ1000 ο οποίος θα εξυπηρετεί την απορροή της 

υδρολογικής λεκάνης Λ1. Ανάντη του προτεινόμενου οχετού υπάρχει τάφρος 

καθοδήγησης.   Διαπιστώθηκαν τα εξής κατόπιν υποδείξεως των τοπικών 

αρχών κατά τη διάρκεια επίσκεψης πριν την έναρξη του έργου.  

Η τάφρος που οδηγεί στην ιρλανδική διάβαση έχει μία μικρή οριζοντιογραφική 

μεταβολή λόγω διάβρωσης προς νότο με αποτέλεσμα η προτεινόμενη 

χωματουργική διαμόρφωση της οδού (πόδι επιχώματος) να τοποθετείται εντος 

της τάφρου σύμφωνα με την νέα υφιστάμενη  κατάσταση 

Τροποποίηση: Μηκοτομική μεταβολή της οδού από τη διατομή Ω6  έως τη Α'8 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εμπλοκή χωματουργικής διαμόρφωσης του 

επιχώματος της οδού και της υφιστάμενης τάφρου χωρίς να μεταβληθεί 

οριζοντιογραφικά ο άξονας της οδού. 
 

4. Στη χιλιομετρική θέση 1+1179,47  σε υφιστάμενη τεχνικό προβλέπεται η 

κατασκευή σωληνωτού οχετού 2xΦ1000 το οποίο θα αντικαθιστά παλαιό 

τεχνικό (κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2,5x 1,0) Διαπιστώθηκαν τα εξής 

κατόπιν υποδείξεως των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια επίσκεψης πριν την 

έναρξη του έργου.  

Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται η μεταφορά κλαδιών και μικρών 

κορμών δέντρων που έχουν να κάνουν με την ιδιαιτερότητα της βλάστησης 

στην ανάντη λεκάνη απορροής. 

Τροποποίηση: Επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού  

 

5. Στη χιλιομετρική θέση από 1+332,77 έως 1+375,17 προβλέπεται η κατασκευή 

χωμάτινης τάφρου αριστερά κατά τη διεύθυνση της οδού. Η μηκοτομική κλίση 

της τάφρου είναι της τάξης του 12%. Διαπιστώθηκαν τα εξής κατόπιν 

υποδείξεως των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια επίσκεψης πριν την έναρξη 

του έργου.  

Στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται φαινόμενα ο διάβρωσης της 

υφιστάμενης τάφρου  

Τροποποίηση: Αντικατάσταση της προτεινόμενης υφιστάμενης τάφρου της οδού με 

σκυροδετημένη ορθογωνική τάφρο διαστάσεων 0,5 x 0,5 σε όλο το μήκος από τη Χ.Θ 

1+332,77 έως το πέρας της οδού συνολικού μήκους 55m 

 

Επισημαίνουμε ότι οι τροποποιήσεις δεν επιφέρουν ουδεμία αλλαγή στην 

οριζοντιογραφία του άξονα της αρχικής μελέτης. Το εύρος κατάληψης της οδού σε 

όλες τις περιοχές μηκοτομικής τροποποίησης μειώνεται. 

 

Οι παραπάνω αλλαγές θα συμπεριληφθούν στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών και θα καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου.   
Εισηγούμαστε  

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής 

Οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”, όπως αναφέρεται αναλυτικά 

παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008».  
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη 

προκειµένου να εκφράσει την άποψή του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στην υπάλληλο της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κα 

Χριστίνα Ασηµακοπούλου, προκειµένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αριθµ. 

41/2015 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου δηµοσίων έργων καθώς και το άρθρο 45, 

παρ. 2 του Ν. 3669/2008 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της µελέτης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής 

Οδοποιίας ∆ήµου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, 

σύµφωνα µε το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008.  

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 25/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  15.2.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κα Χ. Ασηµακοπούλου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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