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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 7ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της κατασκευής νέας γέφυρας «Τσέλιου» 
και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των 
οδικών κόμβων» εντός του αστικού ιστού της πόλης 
των Σερρών Δήμου Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ (ΠΕΤ 
2207800620)» 
 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/07-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  87  / 2022 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 9η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  696663  (662) /03-10-2022  
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., 
κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 03-10-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15): 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          
 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        
 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        
 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος        

     14. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     15. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 7ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατασκευής νέας γέφυρας «Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των οδικών 
κόμβων» εντός του αστικού ιστού της πόλης των Σερρών Δήμου Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ (ΠΕΤ 
2207800620)» και έδωσε το λόγο στον κ. Καριπίδη Δημήτριο Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Σερρών ο 
οποίος έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 604921(3877)/30-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών η οποία έχει ως εξής: 

“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ  

1. Ν.1650/10.10.1986 (Α΄160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

2. Ν.3010/22.4.2002 (Α΄91) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία 

οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 

3. Ν.3852/4.6.2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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4. Ν.4014/20.9.2011 (Α΄209) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Ν.4685/2020 (Α΄92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 

6. Π.Δ.133/23.12.2010 (Α΄226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ 

άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει 

7. Ν.4819/2021 (Α΄129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 

2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» 

8. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (Β’ 45) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» 

9. ΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β΄841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου του ν.4014/21.9.2011 (Α΄209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 2471)» 

10. Η αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13.1.2022 (ΥΟΔΔ 27) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

11. Η αριθμ. οικ. 72217(1346)/31.1.2022 (Β΄458) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 

και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» 

12. Η αριθμ. 104057(143)/10.2.2022 (Β΄702) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών «Παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

13. Αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εισήγηση θεμάτων προς τα 

συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.» 

14. Αριθ. πρωτ. 604371(556)/26.8.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Διαβίβαση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 

«Κατασκευή νέας γέφυρας «Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των οδικών κόμβων» εντός του αστικού 

ιστού της πόλης Σερρών Δ.Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2207800620). Φορέας του έργου: Δήμος Σερρών» (υποκατηγορία 

Α2, Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών με Α/Α 14), με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας 

15. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 30.8.2022, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων την ανακοίνωση 

– πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας διαβιβάστηκε με το (15) σχετικό έγγραφο 

16. Το γεγονός ότι η προθεσμία για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και 

των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι από την 27.8.2022 έως την 26.9.2022 

17. Η με αριθ.πρωτ. 28768/9.9.2022 θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΑ: 6ΥΥΤΩ10-ΘΜΦ) 

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης  έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

α.Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας πολίτης ή φορέας δεν 
κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ  

β.Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου  

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την αντικατάσταση της υφιστάμενης γέφυρας με την 
κατασκευή νέας επί του υδατορέματος Αγίων Αναργύρων, στο ύψος του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων, με την ανάλογη 
προσαρμογή των υφιστάμενων οδών των οδικών κόμβων της περιοχής. 

1. Κατάταξη του έργου 

Η υπό μελέτη γέφυρα αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 1ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων (Έργα χερσαίων και 
εναέριων μεταφορών) με α/α 16. 
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Αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότησή της είναι το τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Μακεδονίας 
της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατά 
τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (Α΄ 209).  

2. Συνοπτικά στοιχεία έργου 

Το έργο αφορά την αντικατάσταση της υφιστάμενης γέφυρας με την κατασκευή νέας επί του υδατορέματος Αγίων Αναργύρων, 
στο ύψος του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων, με την ανάλογη προσαρμογή των υφιστάμενων οδών των οδικών κόμβων της 
περιοχής. 

Η λειτουργική ιεράρχηση των οδών που εμπλέκονται στο έργο της κατασκευής της νέας γέφυρας Τσέλιου, σύμφωνα με το αριθ. 
πρωτ. 22943/6.7.2022 έγγραφο Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Σερρών, είναι η κάτωθι: 

Εθνικής Αντιστάσεως – Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο – Αστική αρτηρία (Γ ΙΙΙ) 

Δημητρίου Μαρούλη – Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο – Αστική αρτηρία (Γ ΙΙΙ) 

Αγίας Σοφίας – Δημοτική οδός – Αστική αρτηρία (Γ ΙΙΙ) 

Εξοχών – Δημοτική οδός – Αστική αρτηρία (Γ ΙΙΙ) 

Αναπαύσεως – Δημοτική οδός – Τοπική οδός (Δ V) 

Χ.Σταματίου – Δημοτική οδός – Τοπική Οδός (Δ V) 

Κωνσταντινουπόλεως – Δημοτική οδός – Τοπική Οδός (Δ V) 

Η κατασκευή του έργου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη διέλευση πολιτών και οχημάτων, 
δεδομένου ότι η υφιστάμενη γέφυρα είναι πολύ παλιά και έχει υποστεί ζημιές από προγενέστερα πλημμυρικά φαινόμενα επί του 
υδατορέματος Αγίων Αναργύρων. Σημειώνεται ότι, έπειτα από το τελευταίο πλημμυρικό φαινόμενο, πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
συντήρησης των μεσοβάθρων της υφιστάμενης γέφυρας και απαγορεύτηκε η διέλευση οχημάτων με βάρος μεγαλύτερο των 2tn.  

Σύμφωνα με τη μελέτη, για την κατασκευή της γέφυρας δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις διότι όλα τα προβλεπόμενα έργα 
αναπτύσσονται εντός της ζώνης κατάληψης της υφιστάμενης οδού και εντός δημοτικών και κοινόχρηστων εκτάσεων. 

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι: 

Καθαιρέσεις υφιστάμενης γέφυρας και οδοστρώματος (όπου απαιτείται) των δρόμων που συμβάλουν στη γέφυρα 

Χωματουργικές εργασίες (αφαίρεση φυτικών γαιών, εκσκαφές στις θέσεις των ακροβάθρων της νέας γέφυρας κ.λπ.) 

Κατασκευή νέας γέφυρας (εκφόρτωση τμημάτων μεταλλικών δοκών, συναρμολόγησή τους) 

Κατασκευή των απαιτούμενων υδραυλικών έργων 

Κατασκευή οδoστρωμάτων στη γέφυρα και στη σύνδεση της με τους υφιστάμενους δρόμους 

Εγκατάσταση εξοπλισμού έργου (οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση, οδοφωτισμός, ασφάλιση, περίφραξη, φύτευση κ.λπ.) 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας γέφυρας είναι: 

Θα έχει απόλυτα ορθογωνική κάτοψη με πλάτος κατάλληλο για να εξυπηρετήσει τον οδικό άξονα των 14.00 m της Δημητρίου 
Μαρούλη και μήκος ικανό να παραλάβει την καθαρή τραπεζοειδή διατομή της κοίτης στις παρεμβαλλόμενες διατομές 

Οριζοντιογραφικά η κατασκευή αφορά ορθογώνιο με συνολικό πλάτος 18.50m εκ των οποίων τα 14.00m αφορούν κατάστρωμα 
με δύο εκατέρωθεν πεζοδρόμια των 2.25m και μήκος φορέα 28.80m ή καθαρό μήκος δοκών 27.90m 

Κατάστρωμα με τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας από 3.25m, λωρίδα διαχωρισμού 0.50m επί του άξονα της οδού, δύο λωρίδες 
σήμανσης από 0.25m και εκατέρωθεν πεζοδρόμια πλάτους 2.25m. Το συνολικό πλάτος της οδού διαμορφώνεται έτσι στα 18.00m 
και διαμορφώνεται επάνω σε συστοιχία προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών που ισαπέχουν μεταξύ τους κατά 1.60m 
από άξονα σε άξονα. Η εγκάρσια κλίση του καταστρώματος είναι 2% αμφικλινής 

Θα μορφωθεί με τη μέθοδο προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών, με απλές εδράσεις εδραζόμενων επί 
ελαστομεταλλικών εφεδράνων στα βάθρα, με επιτόπου πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Διαμορφώνεται έτσι ένα τεχνικό με 
καθαρό άνοιγμα με μήκος 26.60m 

Η θεμελίωση των ακροβάθρων γίνεται με ομάδα φρεατοπασσάλων επί κεφαλοδέσμου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της 
εδαφοτεχνικής έρευνας προβλέπεται βαθιά θεμελίωση με πασσάλους. Σε κάθε θέση βάθρου (ακρόβαθρα) προβλέπεται ομάδα 
3x6=18 πασσάλων Φ120 που αποτελείται από τρεις (3) σειρές. Οι πάσσαλοι έχουν απόσταση μεταξύ τους 3.20m σε κάθε σειρά 
και οι σειρές απέχουν μεταξύ τους 3.20m. Το μήκος των πασσάλων θα είναι L=10.00m από την κάτω παρειά του κεφαλόδεσμου 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45 για την ανωδομή εξ αιτίας των αυξημένων απαιτήσεων 
λειτουργικότητας του κανονισμού, και C25/30 για τα ακρόβαθρα, τα πεζοδρόμια, τους κεφαλόδεσμους, του πασσάλους και τα 
λοιπά συμπληρωματικά έργα. Ο χάλυβας προέντασης θα είναι κατηγορίας St1570/1770 και ο χάλυβας οπλισμένου σκυροδέματος 
B500C 

Πριν και μετά το τεχνικό προβλέπεται η κατασκευή πλακών πρόσβασης μήκους 4.00m και κατάλληλων διαστάσεων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, οι οποίες εδράζονται από τη μία μεριά στο μεταβατικό επίχωμα και από την άλλη σε ειδικό 
πρόβολο που εξέρχεται από την διατομή του θωρακίου του ακροβάθρου του τεχνικού. Στις πλάκες πρόσβασης θα δίδεται κλίση 
15% προς το επίχωμα και προηγείται της κατασκευής των σκυρόδεμα καθαριότητος σε πάχος 0.10m ενώ μετά την κατασκευής 
τους και πάνω από αυτές θα γίνει ασφαλτική επάλειψη για την αποφυγή διείσδυσης νερού 

Για την εξασφάλιση του μεταβατικού επιχώματος σε συνέχεια με τα ακρόβαθρα διατάσσονται πτερυγότοιχοι τραπεζοειδούς όψης 
πάχους 0.45 m, οι οποίοι εδράζονται οριζόντια στο θωράκιο και το ακρόβαθρο και κατακόρυφα στον κεφαλόδεσμο 

Τα πεζοδρόμια της γέφυρας πλάτους 2.25 m κατασκευάζονται ανεξάρτητα του φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 με κλίση 
4% προς το εσωτερικό και φέρουν ενσωματωμένους 3 σωλήνες γαλβανισμένους 4’’ (Φ100) για την διέλευση δικτύων ΟΚΩ. Στην 
άκρη των πεζοδρομίων προς την πλευρά της ασφάλτου τοποθετείται μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας, ενώ στο άλλο άκρο προς την 
ελεύθερη πλευρά τοποθετείται μεταλλικό κιγκλίδωμα 
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Για την αποστράγγιση του μεταβατικού επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα και τους πτερυγότοιχους προβλέπεται η διάταξη 
στραγγιστήριων σωλήνων. Η αποχέτευση των υδάτων των στραγγιστήριων σωλήνων πίσω από τα ακρόβαθρα θα γίνει μέσω 
κατάλληλων σημείων εκβολής πτερυγοτοίχους προς το σύστημα απορροής 

Για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων του καταστρώματος της γέφυρας θα κατασκευαστούν 4 φρεάτια, ανά δύο εκατέρωθεν 
του καταστρώματος πριν από τις θέσεις των ακροβάθρων, λόγω της κατά μήκος κλίσης που προκαλεί το σημείο καμπής της 
μηκοτομής. Τα φρεάτια αυτά θα φέρουν χυτοσιδηρά σχάρα στην επικάλυψη, ενώ συνδέονται και με κατακόρυφο σωλήνα που 
καταλήγει κατακόρυφα σε ευρύτερο σωλήνα προς στον υποκείμενο χείμαρρο. Στους σωλήνες αυτούς θα συμβάλλουν και άλλοι 
μικρότεροι που χρησιμεύουν για την απορροή των υδάτων από το διάκενο του θωρακίου του ακροβάθρου 

Το έργο περιλαμβάνει την προσαρμογή και σύνδεση των συμβαλλόμενων οδών στον νέο σχεδιασμό. Ειδικότερα θα γίνει 
προσαρμογή των υφιστάμενων δρόμων και κόμβων ένθεν και ένθεν της γέφυρας, χωρίς να μεταβληθούν οι υφιστάμενες 
συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων ως προς τη ροή, κατεύθυνση και τους κυκλοφοριακούς φόρτους. 

Ενδεικτικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνουν κυρίως γερανοφόρα οχήματα, 
βαρέα φορτηγά, φορτωτές, εκσκαπτικά μηχανήματα, οδοστρωτήρες, σύστημα στρώσης ασφάλτου, μπετονιέρες και υδροφόρες. 

Για το έργο προβλέπεται η δημιουργία προσωρινού εργοταξίου, στο οποίο θα γίνεται προσωρινή απόθεση υλικών και εργαλείων, 
στάθμευση οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και διάφορες άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του έργου. 

Ενδεικτικά εντός του εργοταξιακού χώρου μπορεί να τοποθετηθούν: 

• Εγκατάσταση container για την αποθήκευση και φύλαξη εξοπλισμού 

• Εγκατάσταση container για την χρήση του ως γραφείο προσωπικού 

• Εγκατάσταση χημικών τουαλετών για την χρήση τους από το προσωπικό 

• Εγκατάσταση γεννήτριας 

• Χώρος προσωρινής εναπόθεσης των χωμάτων εκσκαφής 

Όμως σύμφωνα με τη μελέτη, το εργοτάξιο προβλέπεται να εγκατασταθεί στα ΟΤ 835 και ΟΤ 836 που βρίσκονται στην περιοχή 
Σιγής, εντός του αστικού ιστού της πόλεως των Σερρών, και χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις χρήσεις γης της περιοχής ως 
«Περιοχές Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων», όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξίων. 

Ειδικότερα, στο ΟΤ 835, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Δήμος Σερρών αιτήθηκε την έκδοση βεβαίωσης μη υπαγωγής από 
την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο (2) νέων υπαίθριων  γηπέδων καλαθοσφαίρισης. 

3.Χωροθέτηση Έργου 

Το έργο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλεως των Σερρών, στο ύψος του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων. 
Συγκεκριμένα η γέφυρα θα κατασκευαστεί επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου και εγκάρσια στην κοίτη του χειμάρρου Αγίων 
Αναργύρων, συνδέοντας την οδό Δημητρίου Μαρούλη με τον κόμβο στον οποίο διασταυρώνονται οι οδοί Εξοχών, Εθνικής 
Αντιστάσεως και Αγίας Σοφίας. 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου εντοπίζονται τα ακόλουθα: 

οι κατοικίες των τοπικών συνοικιών της πόλεως των Σερρών 

ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων 

το ξενοδοχείο  Philippos Xenia 

η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, η οποία αποτελεί έναν εκτεταμένο χώρο πρασίνου που διαρρέεται από τον ομώνυμο χείμαρρο 

Το έργο υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σερρών της Π.Ε.Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Σημειώνεται ότι η θέση του έργου εντάσσεται εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Χαμηλή ζώνη λεκάνης π. 
Στρυμόνα και παραλίμνια ζώνη της Κερκίνης, χαμηλή ζώνη λεκάνης π.Αγγίτη, συμπεριλαμβανομένου του κάμπου των τεναγών 
Φιλίππων, και ρεμάτων Πηγαδούλι, Πλατανόρεμα και Μαρμαρά, με κωδικό: EL 11APSFR003) και εντός ζώνης κατάκλυσης 
περιόδου επαναφοράς Τ50 και Τ100 χρόνια. 

4.Προστατευόμενες περιοχές 

Η προτεινόμενη περιοχή κατασκευής του έργου δε βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής. Βρίσκεται εκτός των ορίων 
περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Νόμου 3937/2011 και συγκεκριμένα εκτός περιοχών 
απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης, φυσικών πάρκων και ειδικότερα: εθνικών ή περιφερειακών πάρκων, 
περιοχών προστασίας οικοτόπων και ειδών, ειδικών ζωνών διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και ζωνών ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.), ή 
καταφυγίων άγριας ζωής ή συνδυασμού αυτών και εκτός προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου ή προστατευόμενων 
φυσικών σχηματισμών. Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται επίσης εκτός εθνικών δρυμών και υγροτόπων διεθνούς σημασίας κατά 
τη σύμβαση Ramsar και εκτός Διατηρητέων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών. Συνεπώς η κατασκευή και λειτουργία του 
έργου δεν θα έχει επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές.  

Ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή από τη θέση του έργου υπάρχουν οι παρακάτω προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 
2000 και τα καταφύγια Άγριας Ζωής: 

Βορειοανατολικά (της θέσης του έργου) και σε απόσταση περίπου 550m υπάρχει η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) με 
κωδικό και ονομασία αντίστοιχα GR1260009 «Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου - Μενοίκιον» 

Ανατολικά και σε απόσταση περίπου 850m υπάρχει η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ-SAC) με κωδικό και ονομασία αντίστοιχα 
GR1260003 «Άγιος Ιωάννης - Επτάμυλοι» 

Ανατολικά και σε απόσταση περίπου 5850m υπάρχει η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ-SAC) με κωδικό και ονομασία αντίστοιχα 
GR1260004 «Κορυφές όρους Μενοίκιον – Όρος Κούσκουρας - Ύψωμα» 

Βορειοανατολικά και σε απόσταση περίπου 940m υπάρχει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με ονομασία «Επταμύλων – 
Οινούσσας – Δήμου Σερρών» (ΦΕΚ Β’706/24.9.1982 και τροποποίηση των ορίων του με ΦΕΚ Δ’640/5.11.2012) 
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Νοτιοδυτικά και σε απόσταση περίπου 3950m υπάρχει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με ονομασία «Χρυσού - Μονόβρυσης» 
(ΦΕΚ Β’493/13.4.1976 και τροποποίηση των ορίων του με ΦΕΚ Β’676/1.6.2001) 

5. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου 

Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου :  

1.Αέρια Απόβλητα 

• Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου 

• Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από τις εργασίες κατά την κατασκευή του έργου 

• Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από την κίνηση των μηχανημάτων και των οχημάτων κατά την κατασκευή 
του έργου  

• Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) κατά τη λειτουργία του έργου 

2.Υγρά Απόβλητα 

• Λύματα εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου. Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στο χώρο του εργοταξίου  

• Κατά τη λειτουργία του έργου τα όμβρια ύδατα που θα προκύπτουν από την έκπλυση του οδοστρώματος, και είναι 
δυνατό να περιέχουν ρυπαντικό φορτίο (κυρίως σωματίδια, ορυκτέλαια ή μέταλλα), θα οδηγούνται στο δίκτυο αποστράγγισης – 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων   

3.Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα 

• Κατά την κατασκευή του έργου θα προκύψουν προϊόντα εκσκαφών, μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για 
εργασίες επιχώσεως, καθώς και προϊόντα καθαιρέσεων από την υφιστάμενη γέφυρα. Τα προϊόντα αυτά θα διαχειριστούν από 
αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα με την νομοθεσία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)   

•Κατά την κατασκευή του έργου άλλα πιθανά απόβλητα που θα παραχθούν είναι: 

 αστικά απορρίμματα (ΕΚΑ 20 03 01) 

 χάρτινες συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από χαρτί (ΕΚΑ 15 01 01), που θα συλλέγονται και θα αποτίθενται σε 
κάδους ανακύκλωσης του Δήμου Σερρών 

 πλαστικές συσκευασίες και λοιπά απορρίμματα από πλαστικό (ΕΚΑ 15 01 02), που θα συλλέγονται και θα αποτίθενται σε 
κάδους ανακύκλωσης του Δήμου Σερρών 

 μεταλλικές συσκευασίες (δοχεία, κ.α), που θα συλλέγονται και θα αποτίθενται σε κάδους ανακύκλωσης του Δήμου 
Σερρών 

•Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται παραγωγή στερεών αποβλήτων  

4.Επικίνδυνα Απόβλητα 

• Λιπαντικά έλαια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά κ.α. από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου 

5.Θόρυβος – Δονήσεις 

• Τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου 

• Δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή των εκπομπών θορύβου συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση κατά τη 
λειτουργία του έργου 

6.Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

• Δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

7. Ανάγκες Υδροδότησης 

• Για την διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης των μηχανημάτων και των 
οχημάτων με στόχο τη μείωση της σκόνης κατά την κατασκευή του έργου 

• Για την παραγωγή σκυροδέματος κατά την κατασκευή του έργου 

 

6. Εισήγηση Υπηρεσίας  

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την περιβαλλοντική νομοθεσία και επιπλέον τα κάτωθι: 

 η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

 η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίστηκε η 27.8.2022 και η λήξη της η 26.9.2022 

 το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών γνωμοδότησε θετικά επί της κατασκευής του έργου  

εισηγείται θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
περιγράφονται στη ΜΠΕ και οι όροι & προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία. Επιπροσθέτως 
της κείμενης Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι όροι & προϋποθέσεις ή/και επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στη νέα ΕΠΟ:  

1.να προηγηθεί η υλοποίηση των έργων διευθέτησης του υδατορέματος Αγίων Αναργύρων επί του συνόλου αυτού, όπως 
αδειοδοτήθηκαν με την με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΟΚΚΟΡ1Υ-ΡΕΟ), διότι η τοπική διευθέτηση υδραυλικής 
επάρκειας της διατομής στη θέση της νέας γέφυρας που προτείνεται μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υπερχειλίσεων στις 
κατάντι της ροής θέσεις. Σημειώνεται ότι, κατάντι της γέφυρας Τσέλιου η διαμόρφωση της διατομής περιορίζεται από τα 
υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα αναβαθμών καθώς και των υφιστάμενων γεφυρών Σιγής και Περιφερειακής Οδού. Η 
αναγκαιότητα για την κατασκευή νέας γέφυρας Τσέλιου αναδείχθηκε από την επόνηση της σχετικής μελέτη διευθέτησης  του 
υδατορέμματος Αγίων Αναργύρων λόγω υδραυλικής ανεπάρκειας. Ο καθορισμός οριογραμμών του χειμάρρου  με την υπ. αρ. 
απόφ. 3456/15/ 12-7-2017 Συντονιστή ΑΔ Μ-Θ (ΦΕΚ 182/Δ/2017) έγινε με την προυπόθεση κατασκευής  του συνόλου των 
προβλεπόμενων έργων της μελέτης διευθέτησης δηλαδή διαμόρφωση κοίτης μηκοτομικά, διαμόρφωση διατομών, κατασκευή 
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αναχωμάτων , κατασκευή συρματοκιβωτίων, κατασκευή νέων αναβαθμών, κατασκευή  κιβωτίων από σκυρόδεμα  κτλ. Οι 
οριογραμμές χωρίς την συνολική διευθέτηση του χεμάρρου ή με τοπική διευθέτηση μόνο πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και 
δεν ταυτίζονται με τις οριογραμμές όπως επικυρώθηκαν με την ανωτέρω απόφαση 

2.απαγορεύεται η δημιουργία προσωρινού εργοταξίου στα ΟΤ 835 και ΟΤ 836 σύμφωνα με τις χρήσεις γης της περιοχής 
(βρίσκονται εντός του αστικού ιστού της πόλεως των Σερρών και από τις χρήσεις γης χαρακτηρίζονται ως «Περιοχές Κοινωνικών 
Εξυπηρετήσεων») 

3.το προσωρινό εργοτάξιο που θα καλύπτει τις ανάγκες του έργου να χωροθετηθεί εκτός του αστικού ιστού της πόλεως των 
Σερρών, σε θέση συμβατή με τις χρήσεις γης    

4.απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων  

5.τα στερεά απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4819/2021 (Α΄129) 

6.τα απόβλητα εκσκαφών να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο (διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης έργου-διάθεση σε εταιρείες 
ΑΕΚΚ) ώστε να προστατευθεί το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, να διατηρηθεί η μορφολογία του εδάφους, να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα στις απορροές των βρόχινων υδάτων και να μην επηρεαστεί η παροχετευτικότητα των επιφανειακών 
υδάτινων αποδεκτών της ευρύτερης περιοχής  

7.να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η έκλυση και διασπορά σκόνης (διαβροχή, 
χρήση καλυμμάτων επί των φορτηγών μεταφοράς υλικών) 

8.να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι οχλήσεις από τον θόρυβο των μηχανημάτων κατά την 
κατασκευή του έργου 

Γνωμοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας, Θράκης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
Μακεδονίας, Θράκης – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος - Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - ΥΠΠΟ, Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων - ΥΠΠΟΑ, 
ΓΕΕΘΑ -Διεύθυνση Γ2- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, Δασαρχείο Σερρών 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στο  
σημείο 4 της παρούσης” 
 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής νέας γέφυρας 
«Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των οδικών κόμβων» εντός του αστικού ιστού 
της πόλης των Σερρών Δήμου Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ (ΠΕΤ 2207800620), σύμφωνα με τους όρους 

ΑΔΑ: 6Φ777ΛΛ-05Ι
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προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 604921(3877)/30-09-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    

      Η Γραμματέας 
 

        Ηρώ Κουκίδου 

ΑΔΑ: 6Φ777ΛΛ-05Ι
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