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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 4/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 79/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της υπηρεσίας: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης
προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής οδού με
αριθμό 8».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 18 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1
του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/35147/653/12-2-2021
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 3) Παπαδόπουλος
Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) Μουλταζά Ταρκάν μέλος,
6) Κουρτίδης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό
μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος
μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε
αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 79: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21833/762/29-1-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την από 28-1-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:
΄
Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ).
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ 144 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
5. Την υπ’ αριθμ. Δ.Δ. οικ. 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ 2596/Β΄/30-09-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Α.Μ.Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών»
7. Το Ν.4735/2020,άρθρο 40 παρ.2 με το όποιο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010, σύμφωνα
με το οποίο η Ο.Ε. αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας,
σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016.
8. Της ΣΑΜΠ 031 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) :«Μελέτη στατικού ελέγχου και
αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της
Επαρχιακής οδού με αριθμ. 8» με Κ.Α.Ε. 2019ΜΠ03100001 και προϋπολογισμό 29.666,80 €.
9. Την με αριθμό 851/2019 ( ΑΔΑ: ΩΚΡΞ7ΛΒ-ΩΛ1)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ με την
οποία εγκρίθηκαν :
α) οι όροι της διακήρυξης με την προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο
117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής της μελέτης :«Μελέτη στατικού ελέγχου και
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αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της
Επαρχιακής οδού με αριθμ. 8» χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του ΠΔΕ έτους 2019 με Κωδικό
2019ΜΠ03100001 με την προεκτιμώμενη δαπάνη 29.666,80€ (με Φ.Π.Α.)».
β) την έγκριση συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού.
10. Την απόφαση με αριθμό 339/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΣΛ7ΛΒ-ΗΦΒ και ΑΔΑΜ: 20AWRD006794438 2020-06-01)
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας
Δημοπρασίας την 26/02/2020.
11. Το από 08 - 07 – 2020 (ΑΔΑ: 69ΨΞ7ΛΒ-0ΥΛ και ΑΔΑΜ: 20SYMV006985604 2020-07-08) εργολαβικό
συμφωνητικό της Εργολαβίας.
12. Το με αρ. πρωτ. 163710/8628/13-10-2020. έγγραφο του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα η στατική μελέτη, στην Τεχνική Έκθεση οποίας αναφέρεται, ότι: «η υπάρχουσα γέφυρα
πρέπει να τεθεί εκτός κυκλοφορίας, να καθαιρεθεί και να προγραμματιστεί η κατασκευή νέας,
περίπου στην ίδια θέση με την υπάρχουσα, δηλ. σε μικρή απόσταση στα κατάντη αυτής, ώστε να
ανταποκρίνεται στο σημερινό επίπεδο τεχνικής και τεχνολογίας κατασκευής ανάλογων έργων.
Εκτιμάται συνολικό μήκος 120,0-130,0, πλάτος 12,70 μ. και κόστος έργου 1,5 ∙ 106 € (προ
απροβλέπτων, Γ.Ε. και Ο.Ε., εκπτώσεως και Φ.Π.Α.)».
13. Το από 30 - 11 – 2020 10 πρωτόκολλο της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της μελέτης
που ζητά διευκρινήσεις – συμπληρώσεις επί της μελέτης.
14.Το με αρ. πρωτ. 214476/10158/07-12-2020. έγγραφο του αναδόχου με απαντήσεις σε ερωτήματα της
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της μελέτης.
15. Το από 29 - 12 – 2020 οριστικό πρωτόκολλο της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της
μελέτης, από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας επιτροπής, πιστοποιείται η
τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης
αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις
συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του και γνωμοδοτεί για την έγκριση της μελέτης.
16. Ότι η εν λόγω μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση στατικής μελέτης: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα
και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής οδού με αριθμ. 8», με
συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα γέφυρα πρέπει να τεθεί εκτός κυκλοφορίας, να καθαιρεθεί και να
προγραμματιστεί η κατασκευή νέας, περίπου στην ίδια θέση με την υπάρχουσα, δηλ. σε μικρή
απόσταση στα κατάντη αυτής, ώστε να ανταποκρίνεται στο σημερινό επίπεδο τεχνικής και
τεχνολογίας κατασκευής ανάλογων έργων, όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την
Υπηρεσία.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την στατική μελέτη: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και
βάθρων της γέφυρας του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής οδού με αριθμ. 8», με συμπέρασμα
ότι η υπάρχουσα γέφυρα πρέπει να τεθεί εκτός κυκλοφορίας, να καθαιρεθεί και να προγραμματιστεί η
κατασκευή νέας, περίπου στην ίδια θέση με την υπάρχουσα, δηλ. σε μικρή απόσταση στα κατάντη αυτής,
ώστε να ανταποκρίνεται στο σημερινό επίπεδο τεχνικής και τεχνολογίας κατασκευής ανάλογων έργων, όπως
συντάχθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 79/2021.

ΑΔΑ: 9ΛΤΑ7ΛΒ-7ΞΖ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

