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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 56
Στη Μυτιλήνη σήμερα 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 1, συνεδρίασε με Τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 72164/1773/14-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κου. Θεόδωρου Βαλσαμίδη καθώς και την υπ. αριθμ.
429/06-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΟ417ΛΩ-7Φ5) απόφαση της κας Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
(ΦΕΚ110 /ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ /09-03-2017) με την οποία ορίζεται ως Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ο κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης του Σπυρίδωνα, με την
παρ.9 του Άρθρου 6 του Ν.4071/2012 & με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841 Απόφαση (ΦΕΚ 539/Β’/2104-2005) (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορ.
Αιγαίου, που συστάθηκε με της αριθμ. 26&27/05-03-2017 Αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρακτ.04/05-03-2017) περί εκλογής τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ. αρ. 209/2017 (ΑΔΑ:6ΣΠΖ7ΛΩ7ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Αντιπροέδρου της και με την υπ. αριθμ.
42/29-03-2011 απόφασης (πρακτ.4/2011), του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Β.
Αιγαίου περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας, την υπ. αριθμ. πρωτ.44449/2148/10-092014 Απόφαση Συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου, την αριθμ. 50887/2469/1610-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για ανασυγκρότηση της Οικονομικής
Επιτροπής με την υπ. αριθμ. 3733/216/27-01-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου
Αιγαίου για ορισμό γραμματέας στην Οικονομική Επιτροπή και την αρ. 6349/355/10-02-2017
(ΑΔΑ: ΩΟ467ΛΩ-3Β4) απόφαση της κας Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ71/14-02-2017
ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ & ΦΕΚ 712/τ.Β/08-03-2017) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης», της διατάξεις του Ν.4412/2016
άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση 18 καθώς και την παρ.2 και παρ. 13 του Άρθρου 14 του
Ν.2690/1999, (της προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’
/24.5.2004) σε συνδυασμό με την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ
539/21-04-2005), καθώς και την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999 και την υπ. αρ. 70/2017
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για της ανάγκες της ΠΒ Αιγαίου, για
λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων, που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης, αφού διαπίστωσε την
απαρτία της Επιτροπής, με παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παντελής
Πολυκράτης
Νικόλαος
Μαρία
Ευστράτιος
Γεώργιος

Μπουγδάνος
Κωνσταντινίδης
Αγραφιώτης
Νικολάρα
Κόρακας
Βογιατζής

Περιφερειακός Σύμβουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος
Περιφερειακή Σύμβουλος
Περιφερειακή Σύμβουλος
Περιφερειακή Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η εξέταση των θεμάτων.
Τα κατωτέρω παρόντα Μέλη:
• Ο κ. Παντελής Μπουγδάνος και ο κ. Αγραφιώτης Νικόλαος έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος ΠΕ Χίου (παρ.9 του
άρθρου 6 του Ν.4071/2012)
• Πολυκράτης Κωνσταντινίδης έλαβε μέρος στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στην
αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος ΠΕ Σάμου (παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012)
•

Η κα. Μαρία Νικολάρα απουσίασε από το 11ο έως το 27ο θέμα της συνεδρίασης.

Κατά την συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Ειρήνη
Κατσιάνου, Υπάλληλος ΠΕ / Διοικητικού – Οικονομικού με Δ΄ βαθμό για την τήρηση των
πρακτικών.
Αριθμός Απόφασης 1436/2017
ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας της Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ».
Το λόγο για το ανωτέρω θέμα έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής & Αντιπεριφερειάρχης
Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης, ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών την Α.Π. 72157 / ΤΔ 6521/15.12.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Λέσβου η οποία έχει ως εξής:
«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Σύμβαση έχει υπογραφεί στις 22 Οκτωβρίου 2007 μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λέσβου και των συμπραττόντων Μελετητών α) Ευθ. Γιαννακάκη και ΣΙΑ β) Μπουρούνη Χρήστο
γ) Καπόπουλο Χριστόφορο και Μπαλάτσα Ιωάννη που εκπροσωπούνται από την Ευθ.
Γιαννακάκη και η χρηματοδότηση ήταν από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΜΠ 0883.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της
επαρχιακής οδού Αμπελικού-Σταυρού της Λέσβου, μήκος περίπου 8,7 χλμ., καθώς και
τμήματος 300μ. περίπου πριν τον οικισμό του Αμπελικού. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν
αναφέρονται στη Σύμβαση όπως κατωτέρω:
α)Συμπλήρωση-επικαιροποίηση υπάρχουσας τοπογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη
κτηματολογίου σε μήκος 8,7 χλμ. περίπου στην επαρχιακή οδό Αμπελικού-Σταυρού και σε
απαρχής τοπογραφική αποτύπωση για το τμήμα μήκους 300 μέτρων περίπου πριν τον οικισμό
του Αμπελικού (Τοπογραφικές Μελέτες).
β) Σύνταξη του σταδίου της προμελέτης της συγκοινωνιακής μελέτης για το τμήμα μήκους 300
μέτρων περίπου πριν τον οικισμό Αμπελικού.
γ) Σύνταξη Οριστικής Γεωλογικής μελέτης και για τα δύο ανωτέρω οδικά τμήματα.
δ) Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για τα δύο ανωτέρω οδικά τμήματα.
ε) Σύνταξη Υδρολογικής μελέτης και Γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης και για τα δύο ανωτέρω
οδικά τμήματα.
στ)Σύνταξη του σταδίου της οριστικής μελέτης της συγκοινωνιακής μελέτης
(συμπεριλαμβανομένων της μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης της οδού, της μελέτης
σήμανσης και της μελέτης Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.) και για τα δύο ανωτέρω οδικά τμήματα. Η σύνταξη
των Τευχών Δημοπράτησης από τον Ανάδοχο δεν αναφέρεται στη Σύμβαση.
ζ) Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων και για τα δύο ανωτέρω
οδικά τμήματα.
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1. Με το αριθμ. πρωτ. 513/Γ.Χ.77/ΑΦ6.1.5.3γ/Φ.577/15-11-2002 έγγραφο η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γνωμοδότησε θετικά για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου «Βελτίωση Δρόμου Αμπελικού Σταυρού» η οποία είχε
ανατεθεί από το Δήμο Πλωμαρίου.
1. Με την αριθμ. 287/4-10-2007 (Πρακτικό 32/θέμα 6) απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
της Ν.Α. Λέσβου ορίστηκαν Επιβλέποντες της μελέτης ο κ. Δ. Σάββας, Πολιτικός Μηχανικός για
όλες τις επιμέρους μελέτες και ο κ. Δ. Ακριώτης, Γεωλόγος, για τη γεωλογική μελέτη.
2. Με την αριθμ. 370/13-12-2007 (Πρακτικό 40/θέμα 9) απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
της Ν.Α. Λέσβου εγκρίθηκαν η εξ αρχής τοπογραφική αποτύπωση ζώνης κατά μήκος του
δρόμου Αμπελικού – Σταυρού, κατά το πρώτο στάδιο εκπόνησης της Μελέτης βελτίωσης του
δρόμου Αμπελικού-Σταυρού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της συμβατικής
αμοιβής για το σύνολο της Μελέτης και η παράταση της προβλεπόμενης από τη Σύμβαση( 40
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης) προθεσμίας μέχρι 15-3-2008, για το
πρώτο στάδιο της μελέτης.
3. Με την αριθμ. 113/9-5-2008 (Πρακτικό 16/θέμα 3) απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
της Ν.Α. Λέσβου εγκρίθηκε το πρώτο στάδιο της μελέτης (τοπογραφική αποτύπωση) και δόθηκε
εντολή στον ανάδοχο για την σύνταξη των επόμενων σταδίων της μελέτης (προμελέτη της
συγκοινωνιακής μελέτης για το τμήμα μήκους 300 μ. πριν από τον οικισμό Αμπελικού και
Οριστική Γεωλογική μελέτης για όλο το μήκος του δρόμου).
4. Με την αριθμ. 145/18-6-2008 (Πρακτικό 21/θέμα 2) απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
της Ν.Α. Λέσβου αποφασίστηκε η σύνταξη από τους Αναδόχους, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, και
υποβολή στη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου ενός Προσχεδίου Οριστικής Συγκοινωνιακής Μελέτης, στα
πλαίσια της Μελέτης βελτίωσης του δρόμου Αμπελικού – Σταυρού, το οποίο θα αποτελέσει τη
βάση σύνταξης της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης της Μ.Π.Ε. και της Γεωτεχνικής Μελέτης,
μέσα στις οριζόμενες από τη Σύμβαση αντίστοιχες προθεσμίες, που στη συγκεκριμένη
περίπτωση θα αρχίσουν να μετρούν από την κοινοποίηση στους Αναδόχους εγγράφου της
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου για αποδοχή του ανωτέρω Προσχεδίου.
5. Με την αρίθμ. 316/20-11-2008 (πρακτικό 43/θέμα 1) απόφαση της Ν.Ε. της Ν.Α. Λέσβου
δόθηκε εντολή στους Αναδόχους να ληφθεί υπόψη και να εφαρμοστεί στη σύνταξη της μελέτης
βελτίωσης του δρόμου Αμπελικού – Σταυρού, η ίδια τυπική διατομή που τους είχε κοινοποιηθεί
εγγράφως με το αρίθμ. πρωτ. ΤΔ 4867/16-9-2008, έγγραφο της Υπηρεσίας
6. Με την αριθ. Απόφαση 82/15-4-2009 (πρακτικό 13 θέμα 4) της Ν.Ε. εγκρίθηκε η προμελέτη
οδοποιίας τμήματος 300μ πριν τον οικισμό Αμπελικού –Σταυρού και δόθηκε στον Ανάδοχο
εντολή ( παραλήφθηκε στις 29/6/09) για την σύνταξη του σταδίου της Οριστικής Γεωλογικής
Μελέτης για όλο το μήκος του δρόμου
7. Με την αριθ. Απόφαση 250/16-10-2009 (πρακτικό 36 θέμα 5) της Ν.Ε. εγκρίθηκε η Οριστική
Γεωλογική Μελέτη του έργου.
8. Με το αρίθμ πρωτ. 13972/ΤΔ 5885/22-10-2009 έγγραφό μας, ζητήθηκαν από τον ανάδοχο
συμπληρωματικά στοιχεία για την ΜΠΕ της μελέτης και να υποβληθεί εκ νέου η ΜΠΕ με τα
απαιτούμενα στοιχεία και με τον κατάλληλο αριθμό αντιτύπων.
9. Με την αρίθμ Απόφαση 304/16-12-2009 (πρακτικό 44 θέμα 2)της Ν.Ε Λέσβου εγκρίθηκε το
πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών.
10. Με την αρίθμ Απόφαση 36/26-2-2010 (πρακτικό 7 θέμα 6) της Ν.Ε εγκρίθηκε το πρόσθετο
πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών.
11. Με την αρίθμ Απόφαση 64/24-03-2010 (πρακτικό 12 θέμα ) εγκρίθηκε η αντικατάσταση της
επιβλέπουσας κ. Αικ. Παττακού από τον κ. Δημ. Μαλλιαρό.
12. Με το αρίθμ πρωτ. 6552/ΤΔ 2382/21-5-2010 έγγραφό μας, διαβιβάστηκε συνημμένα το
υπ’αρίθμ πρωτ. 4878/478/ΑΦ 6.1.4.3α Φ2610 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ με το οποίο ζητούνται από
τον Ανάδοχο συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις.
13. Με το υπ’αρίθμ πρωτ 120706/12-7-2012 έγγραφο της Αναδόχου μας γνωστοποιήθηκε η
μείωση των προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα με το από 14-3-2012 έγγραφο της ΠΕΧΩ (αρίθμ
πρωτ. 2115/61/ΑΦ 6.1.4α Φ2610).
14. Με το υπ’αρίθμ πρωτ 34922/1063/ΑΦ 6.1.4α Φ2610/10-9-2012 έγγραφο της ΠΕΧΩ, υπήρξε
θετική γνωμοδότηση σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στην κατά μήκος τομής της οδού και
την μείωση του όγκου των εκσκαφών.
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15. Με το υπ’αρίθμ πρωτ. 13478/354/Φ 820ΜΠΕ/7/4/2014 έγγραφο της ΠΕΧΩ διαβιβάστηκε η
Μελέτη ΜΠΕ στους αρμόδιους φορείς για σχετική γνωμοδότηση και έγκριση των
Περιβαλλοντικών Όρων. Με το ίδιο έγγραφο εξαιρέθηκε το Υποτμήμα 3 (κόμβος Σταυρός) του
δρόμου επειδή οδεύει κοντά σε ρέμα και απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτησή του.
16. Με το αριθμ. 4ο Πρακτικό/ θέμα 16ο της 10-07-2014 Συνεδρίασης το Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων της Π.Β.Α. γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου Σ.Π. της εν λόγω μελέτης
και με την αριθμ. 296/07-4-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β.Α. εγκρίθηκε ο
1ος Σ.Π
17. Με την αριθμ. πρωτ. 165631/ΑΦ6.1.5.4γ/11-03-2015 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.
18. Με την αριθμ. 1110/01-12-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β.Α. εγκρίθηκε
η Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη.
19. Με την αρίθμ Απόφαση 758/25-07-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β.Α.
ορίστηκε νέα επιβλέπουσα της μελέτης η κ. Ζούρου Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός της
Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου.
20. Με το αριθμ 11ο Πρακτικό / θέμα 6ο της 15-12-2017 Συνεδρίασης το Τεχνικό Συμβούλιο
Δημοσίων Έργων της Π.Β.Α. γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης της Οριστικής Μελέτης
Οδοποιίας, Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης Αποστράγγισης (Υδραυλική Μελέτη), Οριστικής
Μελέτης Ισόπεδων Κόμβων Κ1 και Κ2, της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης και της μελέτης
Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., της εν λόγω σύμβασης.
Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .
Στις 10-07-2015 υποβλήθηκε προς έλεγχο η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας. Έγιναν παρατηρήσεις
και στις 01-3-2017 διαμορφώθηκαν νέες τυπικές διατομές προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν
με τις τρέχουσες προδιαγραφές των στηθαίων ασφαλείας. Δεν μεταβλήθηκε η αρχική διατομή
της οδού αλλά τα ερείσματα, δηλαδή ο διαθέσιμος χώρος πίσω από τα στηθαία ασφαλείας.
Συντάχθηκε και υποβλήθηκε Φύλλο Ελέγχου της Επιβλέπουσας με παρατηρήσεις που
προέκυψαν κατά τον έλεγχο της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και της Μελέτης ΑποχέτευσηςΑποστράγγισης (Υδραυλική Μελέτη) της Οδού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω υποβλήθηκαν με τις τελικές διορθώσεις και για τα δύο οδικά
τμήματα οι μελέτες:
Ι) Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, που περιλαμβάνει:
•
Τεχνική Έκθεση
•
Προμέτρηση – Προϋπολογισμό (Συνολικού Ποσού 9.396.000,00€ με τον Φ.Π.Α.).
•
Συνοπτικό Προϋπολογισμό
•
Πίνακες Χωματισμών
•
Διατομές Κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 (2 σχέδια) 1:100
•
Διατομές Κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 (9 σχέδια) 1:100
•
Γενική Οριζοντιογραφία 1:5000
•
Οριζοντιογραφία 1:1000 (2 σχέδια)
•
Κατά μήκος τομή κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1, 1:1000, 1:100
•
Κατά μήκος τομή κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2, (2 σχέδια) 1:1000, 1:100
•
Κατά μήκος τομή κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3, 1:1000, 1:100
•
Κατά μήκος τομή Δευτερευουσών οδών, 1:1000, 1:100
•
Τυπικές διατομές 1:50
•
Διάγραμμα διαπλατύνσεων & επικλίσεων κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1, 1:1000, 1:100
•
Διάγραμμα διαπλατύνσεων & επικλίσεων κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2, (2 σχέδια),
1:1000, 1:100
•
Διάγραμμα διαπλατύνσεων & επικλίσεων κύριας οδού ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3, 1:1000, 1:100
•
Διάγραμμα επικλίσεων δευτερευουσών οδών 1:1000, 1:100
•
Λεκάνες Απορροής 1:5000
ΙΙ) Οριστική
περιλαμβάνει:

Μελέτη

Αποχέτευσης-Αποστράγγισης

(Υδραυλική

Μελέτη),

που
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Τεχνική Έκθεση
Προμέτρηση – Προϋπολογισμό
•
Γενική Οριζοντιογραφία – Λεκάνες Απορροής 1:5000
•
Οριζοντιογραφίες (3.1), (3.2), (3.3) 1:1000
•
Κατά μήκος τομή αγωγών – θέσεις φρεατίων 1:1000/1:100
•
Κατά μήκος τομή αγωγών – θέσεις φρεατίων ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1 αριστερά 1:1000/1:100
•
Κατά μήκος τομή αγωγών – θέσεις φρεατίων ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 αριστερά 1:1000/1:100
•
Κατά μήκος τομή αγωγών – θέσεις φρεατίων ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2 δεξιά 1:1000/1:100
•
Τυπική διατομή Σωληνωτού αγωγού ομβρίων 1:10
•
Τυπική διατομή φρεατίων υδροσυλλογής 1:20
•
Τυπική διατομή χυτοσιδηρής εσχάρας φρεατίων υδροσυλλογής 1:20
•
Τυπική διατομή βαθμιδωτού ρείθρου 1:10
•
Τυπική διατομή τάφρων – φρεάτια ΦΔ 1:50, 1:20
•
Τυπική διατομή ξυλοτύπων – οπλισμός κιβωτοειδούς οχετού 2,00*2,00 1:20, 1:25
•
Τυπική διατομή τεχνικού εισόδου – εξόδου Ε2-2 (Χ.Θ. 1+489,58) και ξυλότυπος τοίχων
ποδός 1:20, 1:25
•
Τυπική διατομή τεχνικού εισόδου – εξόδου σωληνωτών οχετών 1:50, 1:20
•
Διατομές 1:100
•
Διατομές Υποτμήμα 1, 1:100
•
Διατομές Υποτμήμα 2, 1:100
•
•

•

ΙΙΙ) Οριστική Μελέτη Ισόπεδων Κόμβων Κ1 και Κ2, που περιλαμβάνει:
•
Τεύχος Προμέτρησης Ι.Κ. Κ1
•
Τεχνική Έκθεση Ι.Κ. Κ1
•
Πίνακες Χωματισμών
•
Γενική Οριζοντιογραφία 1:5000
•
Οριζοντιογραφία Ι.Κ. Κ1 1:500
•
Διατομές Συντρεχουσών Οδών Ι.Κ. Κ1
•
Κατά μήκος τομές Συντρεχουσών Οδών Ι.Κ. Κ1
•
Τεύχος Προμέτρησης Ι.Κ. Κ2
•
Τεχνική Έκθεση Ι.Κ. Κ2
•
Πίνακες Χωματισμών
•
Γενική Οριζοντιογραφία 1:5000
•
Οριζοντιογραφία Ι.Κ. Κ2 1:500
•
Διατομές Συντρεχουσών Οδών Ι.Κ. Κ2
•
Κατά μήκος τομές Συντρεχουσών Οδών Ι.Κ. Κ2
ΙV) Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης, που περιλαμβάνει:
•
Προμέτρηση – Προϋπολογισμός
•
Τεχνική Έκθεση
•
Γενική Οριζοντιογραφία 1:5000
•
Οριζοντιογραφία (3.1) Μεγάλη Λίμνη-Αμπελικό 1:1000
•
Οριζοντιογραφία (3.2) Αμπελικό-Σταυρός 1:1000
•
Οριζοντιογραφία (3.3) Αμπελικό-Σταυρός 1:1000
V) Μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
Τα ανωτέρω υποβληθέντα τεύχη ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητά τους σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές και ως προς την συμμόρφωσή τους εν γένει με τις συμβατικές
υποχρεώσεις και κατόπιν αυτών θεωρήθηκαν αρμοδίως από την Υπηρεσία μας.
Μετά τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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1.

2.

Την έγκριση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και των υποστηρικτικών αυτής μελετών της
Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ» και για τα
δύο οδικά τμήματα, όπως αυτές συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο, υπογράφηκαν και
θεωρήθηκαν αρμόδια και αναγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσας.
Να δοθεί εντολή στον Ανάδοχο για τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο της υπόψη Μελέτης, ήτοι
σύνταξη Κτηματολογικών Πινάκων και Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και για τα δύο οδικά
τμήματα, σύμφωνα με τη Σύμβαση.»

H Επιτροπή αφού άκουσε όλα τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της, η οποία περιέχεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει την Οριστική Μελέτη Οδοποιία και τις υποστηρικτικές αυτής μελέτες της Μελέτης
με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ» και για τα δύο
οδικά τμήματα, όπως αυτές συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο, υπογράφηκαν και
θεωρήθηκαν αρμόδια και αναγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσας.
2. Εγκρίνει να δοθεί εντολή στον Ανάδοχο για την συνέχιση στο επόμενο στάδιο της υπόψη
Μελέτης, ήτοι σύνταξη Κτηματολογικών Πινάκων και Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και
για τα δύο οδικά τμήματα, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη
Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας κ. Βαλσαμίδη Θεόδωρο για κάθε
περαιτέρω νόμιμη ενέργεια κατ’ αρμοδιότητα.
Η Επιτροπή άρχισε την συνεδρίαση στις 09:00 π.μ και τελείωσε στις 12:00 μ.μ
Μετά την εξέταση του θέματος έληξε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παραπάνω Πρακτικό που
υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Αντιπρόεδρος)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (για όσα θέματα παρίσταται)

