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ΕΡΩΣΗΗ
Προσ: Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
κ. Κώςτα Καραμανλό
Θέμα: Επίςπευςη διαδικαςίασ δημοπράτηςησ του έργου επιςκευήσ/ανακαταςκευήσ των
γεφυρών Βαςιλικού, Αφρατίου και Υύλλων.
Κύριε Υπουργϋ,
Οι καταςτροφικϋσ πλημμύρεσ τησ 9ησ Αυγούςτου ςτην Εύβοια επϋφεραν ιςχυρό πλόγμα και ςτισ
οδικϋσ υποδομϋσ του Νομού, αποκόπτοντασ την οδικό ςύνδεςη περιοχών. Για παρϊδειγμα, οι
κϊτοικοι τησ Κοινότητασ των Φύλλων βρϋθηκαν ουςιαςτικϊ ςε κατϊςταςη απομόνωςησ μετϊ τισ
καταςτροφϋσ που υπϋςτη η γϋφυρα τησ περιοχόσ, ενώ μεγϊλεσ ζημιϋσ προκλόθηκαν και ςτισ γϋφυρεσ
του Βαςιλικού και του Αφρατύου.
Για να αντιμετωπιςτούν οι κύνδυνοι και τα προβλόματα που προϋκυψαν από αυτϋσ τι καταςτροφϋσ
και για να επανϋλθουν οι οδικϋσ υποδομϋσ ςτην λειτουργικό κατϊςταςη προ τησ εκδόλωςησ των
πλημμυρών, διενεργόθηκε αυτοψύα από κλιμϊκιο μηχανικών του Υπουργεύου Υποδομών και
Μεταφορών, όπου διαπιςτώθηκε ότι εύναι αναγκαύα η διενϋργεια ϊμεςων επεμβϊςεων ςτη γϋφυρα
Βαςιλικού επύ τησ Εθνικόσ Οδού 44, τη γϋφυρα ςτον οικιςμό των Φύλλα, καθώσ και τη γϋφυρα ςτον
οικιςμό Αφρϊτι.
Στην ςυνϋχεια, το Υπουργεύο Υποδομών και Μεταφορών, επιδεικνύοντασ ταχύτατα αντανακλαςτικϊ
και υψηλό αύςθημα ευθύνησ, με την ΓΔΣΥ/οικ.2768/12-08-2020 απόφαςη(ΦΕΚ 3433/ Β’/ 2020)
χαρακτόριςε το Έργο «Επείγουςεσ παρεμβάςεισ άρςησ επιπτώςεων από τισ πλημμύρεσ τησ 9ησ
Αυγούςτου 2020 ςτην νήςο Εύβοια και ειδικότερα τη γέφυρα Βαςιλικού, επί τησ Εθνικήσ Οδού 44, τη
γέφυρα ςτον οικιςμό Φύλλα καθώσ και τη γέφυρα ςτον οικιςμό Αφράτι», ωσ Έργο Εθνικού Επιπϋδου

και ενϋκρινε, μεταξύ ϊλλων, την ϋνταξό του ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό τησ Γενικόσ Γραμματεύασ
Υποδομών του Υπουργεύου Υποδομών και Μεταφορών. Παρϊλληλα, για λόγουσ επιτϊχυνςησ τησ
ςυνολικόσ διαδικαςύασ, κρύθηκε αναγκαύα η ενιαύα δημοπρϊτηςη του ϋργου των τριών γεφυρών με
την διαδικαςύα του κατεπεύγοντοσ, με την ςύμβαςη εκπόνηςησ τησ μελϋτησ για την επιςκευό και
ανακαταςκευό των ωσ ϊνω γεφυρών να περιορύζεται ςτο ςτϊδιο τησ Προμελϋτησ, ενώ η διαδικαςύα
ςύναψησ τησ ςύμβαςησ για την υλοπούηςη των εργαςιών θα ϋχει ωσ αντικεύμενο ςυγχρόνωσ τη
μελϋτη και την εκτϋλεςη του ϋργου.
Με αυτϊ τα δεδομϋνα, με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/4029/10-9-2020 Απόφαςη του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών εγκρύθηκε η δϋςμευςη προώπολογιςμού 1.176.000€ ςε βϊροσ του
προώπολογιςμού του ενϊριθμου ϋργου 2014ΣΕ57100004 τησ ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ και προχώρηςε την
διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ με τύτλο:
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«Επείγουςεσ μελέτεσ άρςησ επιπτώςεων από τισ πλημμύρεσ τησ 9ησ Αυγούςτου 2020 ςτην νήςο
Εύβοια και ειδικότερα ςτη γέφυρα Βαςιλικού, επί τησ Εθνικήσ οδού 44, ςτη γέφυρα ςτον οικιςμό
Φύλλα και ςτη γέφυρα ςτον οικιςμό Αφράτι», εγκρύνοντασ ωσ διαδικαςύα για την ανϊθεςη τησ

μελϋτησ, την διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη. Ακολούθωσ, με την με αρ. πρωτ.
ΔΟΥ/οικ/4341/28-9-2020 Απόφαςη του Διευθυντό Οδικών Υποδομών, εγκρύθηκαν τα ςυμβατικϊ
τεύχη για την εκπόνηςη τησ ωσ ϊνω μελϋτησ.
Τϋλοσ, αφού πραγματοποιόθηκαν όλεσ οι απαιτούμενεσ διαδικαςύεσ, με την με αρ. πρωτ. 75346/2110-2020 Απόφαςη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρύθηκε το αποτϋλεςμα του
διαγωνιςμού για την ανϊθεςη εκπόνηςησ τησ μελϋτησ του Έργου και ορύςτηκε ο ανϊδοχοσ. Ωςτόςο,
ϋχουν παρϋλθει περιςςότεροι από ϋξι μόνεσ από την θεομηνύα και οι 1500 κϊτοικοι των Φύλλων
βρύςκονται ςε κατϊςταςη απόγνωςησ, καθώσ ςυνεχύζεται η κατϊςταςη του αποκλειςμού, γεγονόσ
που επιφϋρει τραγικϋσ επιπτώςεισ ςτην οικονομικό και κοινωνικό τουσ ζωό. Οπότε θεωρώ ότι εύναι
αναγκαύα η περαιτϋρω επύςπευςη των διαδικαςιών, ώςτε να επανϋλθουν και οι τρεισ γϋφυρεσ ςε
πλόρη και αςφαλό λειτουργύα.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Τπουργόσ:
Α) Σε ποιϋσ ενϋργειεσ προτύθεται να προβεύ, για την επύςπευςη των διαδικαςιών
δημοπρϊτηςησ, ςυμβαςιοπούηςησ και εν τϋλει ϋναρξησ των εργαςιών του ϋργου «Επείγουςεσ
παρεμβάςεισ άρςησ επιπτώςεων από τισ πλημμύρεσ τησ 9ησ Αυγούςτου 2020 ςτην νήςο Εύβοια και
ειδικότερα τη γέφυρα Βαςιλικού, επί τησ Εθνικήσ οδού 44, τη γέφυρα ςτον οικιςμό Φύλλα καθώσ και
τη γέφυρα ςτον οικιςμό Αφράτι»;

Β) Ποιο εύναι το χρονοδιϊγραμμα των ςταδύων τησ διαδικαςύασ(ολοκλόρωςη μελετών- δημοπρϊτηςη
– ςυμβαςιοπούηςη) μϋχρι την ϋναρξη των εργαςιών του ανωτϋρω ϋργου;
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