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Του  Πρακτικού αριθ.   22/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  246 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης τμήματος της 
επαρχιακής οδού Δράμας – Αμφίπολης (Νέα χάραξη 5χλμ)». 
 
 Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011  ημέρα Τετάρτη και ώρα  15.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 
που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) 
Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος   7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος  και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. 
  Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 246: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων  της ΠΕ Δράμας με 
το υπ’ αριθμ. 680/26-5-2011 έγγραφό της ,  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:   Στις 4 
Νοεμβρίου 2009 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας 
(εργοδότης) εκπροσωπούμενη από τον Νομάρχη Δράμας ανάθεσε σύμφωνα με τον Ν.3316/2005 και με βάση 
την υπ΄ αριθμό 307/07-10-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων 
και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης 
τμήματος της Επαρχιακής Οδού Δράμας – Αμφίπολης (νέα χάραξη μήκους 5χλμ.)» στην παρακάτω ομάδα 
συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: 
1. Αγγελόπουλος Άγγελος (Α.Μ.16572, Γεωλογικές Μελέτες)  
2. Γκατζηρούλης Ιωάννης (Α.Μ.4528, Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)  
3. Δημητρίου Εμμανουήλ (Α.Μ.3836, Στατικές Μελέτες) 
4. Ζουμπουλίδης Γρηγόρης (Α.Μ.12766, Μελέτες Τοπογραφίας) 
5. Κουρκούλης Ηλίας (Α.Μ.10450, Περιβαλλοντικές Μελέτες) 
6. Μαυρίδης Θωμάς (Α.Μ.7415, Μελέτες Υδραυλικών Έργων) 
7. Μπαλούκας Ιωάννης (Α.Μ.19452, Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) 
  Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 199.998,54 € (με Φ.Π.Α. 19%). Λόγω αύξησης 
του Φ.Π.Α. ( αρχικά από 19% σε 21% και τέλος σε 23%) η αμοιβή του αναδόχου αναπροσαρμόζεται σε 
206.203,72 € (με Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18327/1573/19-04-2010 και 51811/5463/16-
09-2010 αποφάσεις έγκρισης της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης. Για την εκπόνηση της μελέτης διατίθεται πίστωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 
μέσω της ΣΑΜΠ 031/3 (ΚΑΕ 2005ΜΠ03130007).  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  
(α)  Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την οδική σύνδεση της δυτικής εξόδου της Δράμας η οποία  
παρουσιάζει εξαιρετική σημασία για την περιοχή αφού είναι η πλέον σύντομη και άμεση διαδρομή εξόδου 
προς τον οδικό άξονα Δράμας – Αμφίπολης. Με την προτεινόμενη χάραξη επίσης παρακάμπτεται η διέλευση 
από  τους οικισμούς Αρκαδικό & Νέα Αμισός και διασφαλίζεται ότι η συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία των 
οχημάτων θα διεξάγεται με ασφάλεια, θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων και θα διατηρηθεί κατά το 
δυνατό σταθερός ο χρόνος διέλευσης. 
(β)  Οι προβλεπόμενες από την 04-11-2009 σύμβαση μελέτες – στάδια και σύμφωνα με το συμβατικό τεύχος 
τεχνικών δεδομένων, είναι : 
1. Τοπογραφική αποτύπωση – κτηματογράφηση 
2. Γεωλογική μελέτη 
3. Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. 
4. Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 
5. Οριστική μελέτη οδοποιίας 
6. Οριστική μελέτη ισόπεδου κόμβου 
7. Μελέτη τεχνικών έργων 
8. Κτηματολόγιο οδοποιίας 
9. Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης κόμβου 
10. Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 
 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : 
(α)  Σε εκτέλεση της από 04-11-2009 σύμβασης και των σχετικών εντολών της υπηρεσίας έχουν ήδη 
παραδοθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες: 
1ο Στάδιο 
1. Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 464/28.12.2009 απόφαση της 

Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού συμβουλίου Δράμας  
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2. Προκαταρκτική μελέτη ισόπεδου κόμβου η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 74/29.03.2010 απόφαση 
της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού συμβουλίου Δράμας  

3. Προκαταρκτική προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 
15629/1469/26.7.2010 Θετική Γνωμοδότηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Αν. Μακεδονίας-Θράκης 

2ο Στάδιο 
4. Τοπογραφική μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 115/10.05.2010 απόφαση της Νομαρχιακής 

Επιτροπής του Νομαρχιακού συμβουλίου Δράμας 
5. Οριστική γεωλογική μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 326/9.12.2010 απόφαση της 

Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού συμβουλίου Δράμας 
6. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 172/02.05.2011 

απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Αν. Μακεδονίας-Θράκης 
(β)  Οι μελέτες που εκπονήθηκαν, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις σχετικές εντολές της 
υπηρεσίας και δεν εγκρίθηκαν ακόμη είναι : 
1. Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα  
2. Οριστική Μελέτη οδοποιίας και ισόπεδου κόμβου  
(γ)  Οι μελέτες που δεν εκπονήθηκαν ακόμη είναι : 
1. Μελέτη τεχνικών έργων 
2. Κτηματολόγιο οδοποιίας 
3. Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης κόμβου 
4. Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. 
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ Σ.Π. : 
(α)  Η κατηγορία της μελετούμενης οδού (ΑΙΙ), η χρήση της τυπικής διατομής β4ν* και η μηκοτομική διάταξη 
της μελετώμενης χάραξης επιβάλλουν την πλήρη απαγόρευση των συνδέσεων για την εξυπηρέτηση των 
παρόδιων ιδιοκτησιών. Προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση στο σύνολο των παρόδιων ιδιοκτησιών είναι 
απαραίτητη η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου με εφαρμογή της τυπικής διατομής η2 για την 
καλύτερη προσαρμογή στο υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο.  
Επιπλέον για την επικοινωνία των αποκοπτόμενων τμημάτων εκατέρωθεν της μελετούμενης χάραξης είναι 
αναγκαία η επέκταση του μελετούμενου τεχνικού για τη διέλευση του ρέματος Αγ. Βαρβάρας ώστε να είναι 
δυνατή και η άνω διέλευση από τις δύο υφιστάμενες παραρεμάτιες οδούς.  
Ακόμη  για την πλήρη αποκατάσταση της συνέχειας του αποκοπτόμενου υφιστάμενου αγροτικού οδικού 
δικτύου προβλέπεται και η κατασκευή πέντε κιβωτοειδών κάτω διαβάσεων, διαστάσεων 4Χ4.  
(β)  Ο 1ος Σ.Π. συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες για τις αμοιβές των μελετών που πρέπει να συνταχθούν και να 
εκπονηθούν οι οποίες θα ολοκληρώσουν την νέα χάραξη τμήματος της επαρχιακής οδού Δράμας – 
Αμφίπολης και θα αποκαταστήσουν το υφιστάμενο αγροτικό οδικό δίκτυο των αγροκτημάτων Αμπελοκήπων 
Δράμας και Νέας Σεβάστειας.  
Αυτές οι μελέτες αφορούν:   
1. Οριστική μελέτη οδοποιίας 6 τμημάτων παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 3.704 χλμ. 
2. Στατική μελέτη μεγάλου τεχνικού απαιτούμενου ανοίγματος 42μ. αντί του προβλεπόμενου από την 

προκήρυξη ανοίγματος 30μ.    
3. Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα ερευνητικών φρεατίων σε θέσεις των πέντε προβλεπόμενων κιβωτοειδών 

κάτω διαβάσεων.  Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία:  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ 5 χλμ.) επισημαίνοντας ότι με τις αμοιβές των παραπάνω 
μελετών η συνολική δαπάνη του 1ου Σ.Π. φθάνει το ποσό των 267.145,39 € ήτοι προτείνεται υπέρβαση 
60.941,67 € (29,6% ) από τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς να γίνεται υπέρβαση του 50% της αρχικής 
συμβατικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3316/2005.    
             
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠΟ Φ ΑΣΙ Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ 5 χλμ.) , ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της 
απόφασης.            
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 246 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ  
 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
 ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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