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Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 135

Περίληψη
Έγκριση μελέτης τροποποίησης θεμελίωσης ανατολικού
ακρόβαθρου πεζογέφυρας (περιοχή Σαμακώβ) του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΝΗΣΑΚΙ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε
στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να
πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πούλιος Χρίστος
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καρά Αχμέτ
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Κίρατζη Ερκάν
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Κολλάρος Γεώργιος
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
15) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
17) Μούρκας Χρήστος
18) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Καλογερής Κρίτων
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.15139/20-4-2015 εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι για την κατασκευή του ανατολικού βάθρου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ προαπαιτείται η σταθεροποίηση του πρανούς, εκτελώντας εργασίες
μέσα στην κοίτη του ποταμού. Επειδή :
α)οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ασφαλή εκτέλεση αυτών των εργασιών αφού καθόλη τη μέχρι
σήμερα διάρκεια κατασκευής του έργου, στάθηκε αδύνατη η πρόσβαση στο πρανές του ακροβάθρου, λόγω
των έντονων και ισχυρών βροχοπτώσεων, οι οποίες οδήγησαν σε πλημμυρική στάθμη τον ποταμό Κόσυνθο.
β) η ανύψωση της στάθμης του νερού στον ποταμό δεν επιτρέπει προς το παρόν την κατασκευή επιχώματος
πρόσβασης για την εκτέλεση των εργασιών σταθεροποίησης αφού η πρόσβαση στην κατάντη περιοχή του
ακροβάθρου είναι αδύνατη, αλλά και σε περίπτωση που θα επιχειρηθεί μπορεί να αποβεί επικίνδυνη γιατί θα
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και των μηχανημάτων.
γ) μέχρι 31-12-2015 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, που είναι
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ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης.
Η επιβλέπουσα υπηρεσία προσανατολίστηκε στην εύρεση εναλλακτικής λύσης, βάσει της οποίας δεν θα
χρειαστεί να εκτελεστούν εργασίες εντός της κοίτης του ποταμού.
ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η εγκεκριμένη μελέτη πεζογέφυρας (ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε –Απρίλιος 2013) στον ποταμό Κόσυνθο στην
περιοχή Νησάκι προέβλεπε την ενίσχυση του ανατολικού βραχώδους υποβάθρου, επάνω στο οποίο πρόκειται
να εδραστεί με επιφανειακή θεμελίωση το ανατολικό ακρόβαθρο της πεζογέφυρας. Σύμφωνα με την
γεωτεχνική έρευνα - μελέτη (ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡ. – Απρίλιος 2013) το βραχώδες υπόβαθρο από
κερματισμένο γρανίτη απαιτούσε τη λήψη μέτρων σταθεροποίησης για αποφυγή αστοχίας λόγω ολίσθησης
σε συνδυασμό με την επιφανειακή προτεινόμενη θεμελίωση. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν η χρήση καννάβου
αγκυρίων πεσσοειδώς διατεταγμένων υπό κλίση 15ο ως προς την οριζόντια διεύθυνση σε έκταση περίπου 200
m2, με παράλληλη χρήση μεταλλικού πλέγματος συγκράτησης πιθανών αποσπώμενων τεμαχίων
κατάπτωσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονταν ασφαλώς η λύση της επιφανειακής θεμελίωσης του
ακρόβαθρου.
Κατά τη φάση των προπαρασκευαστικών εργασιών δημιουργίας προσβάσεων από τον ανάδοχο κατασκευής
του έργου (Μολώζης Δ. και Εφραιμίδης Α. Ο.Ε) για τη διάτρηση των εν λόγω αγκυρώσεων σύμφωνα με το
υποβληθέν πρόγραμμα κατασκευής, καταστροφική πλημμύρα το Σεπτέμβριο του 2014 κατέστρεψε το σύνολο
των έργων υποδομής των προσβάσεων και ανέτρεψε το χρονοδιάγραμμα. Η στάθμη του ποταμού Κοσύνθου
δε, λόγω της χειμερινής πλέον περιόδου, βρίσκεται αρκετά ψηλά, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης
των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της εν λόγω ενίσχυσης εντός των χρονικών περιθωρίων που
έχουν τεθεί για την κατασκευή του έργου. Επιπρόσθετα η φύση των προτεινόμενων έργων και η πιθανή
επανάληψη πλημμυρικών φαινομένων δεν επιτρέπει τη σύνταξη ασφαλούς χρονοδιαγράμματος για την
υλοποίηση του έργου.
Για τους λόγους αυτούς, με το υπ’ αρ.πρωτ. 2302/20-01-2015 έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Τ.Υ
Δήμου Ξάνθης), ζητήθηκε η διερεύνηση εναλλακτικής λύσης για την ολοκλήρωση του έργου που θα
επέτρεπε τη σύνταξη ενός ασφαλούς χρονοδιαγράμματος κατασκευής αποφεύγοντας τις εργασίες, που θα
έπρεπε να γίνουν στην κοίτη του ρέματος. Επίσης ζητήθηκε ο υπολογισμός, η διαστασιολόγηση και ο
σχεδιασμός της καταλληλότερης λύσης.
Η Ομάδα Μελέτης (Ο.Μ) προχώρησε στην εξεύρεση πιθανών λύσεων σε συνεργασία με το γεωτεχνικό
μελετητή του έργου και συνέταξε μελέτη τροποποίησης θεμελίωσης ανατολικού ακρόβαθρου πεζογέφυρας
(περιοχή Σαμακώβ), με χρήση μικροπασσάλων (συν (α)), που εκτιμάται ότι είναι τεχνικά και οικονομικά
ανάλογη της αρχικής, σε σχέση και με τα δεδομένα που προέκυψαν πλέον κατά την κατασκευή του έργου.
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ξάνθης γνωμοδότησε θετικά για την παραπάνω τροποποίηση
(συν (β)).
Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 45 του Ν3669/2008».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και α) Μελέτη τροποποίησης θεμελίωσης ανατολικού ακρόβαθρου πεζογέφυρας (περιοχή Σαμακώβ) β) Η
από 27/3/2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Ξάνθης γ) Απόφαση Οικ.
Επιτροπής 266/16-10-2013.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη μελέτη τροποποίησης θεμελίωσης ανατολικού
ακρόβαθρου πεζογέφυρας (περιοχή Σαμακώβ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν3669/2008.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-05-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

