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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 10
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 40/6-11-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΙΓΑΦ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθύθιην 

ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 798/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 808/2020). 

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

808/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

 Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (18) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

««Έγθξηζε 1νπ Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα θαη 1νπ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηε απνθαηάζηαζεο νδνύ Βόηζε ηεο Τ.Κ. Θέαο Γήκνπ Παηξέσλ», κε αλάδνρν ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία Φ. ΦΙΨΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.»», 

(ζρεηηθό ην αξηζ. 15450/3-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε 

αξηζ. 15435/3-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη 

Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -

Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1νπ Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα θαη 1νπ 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο νδνύ Βόηζε ηεο Τ.Κ. Θέαο 

Γήκνπ Παηξέσλ», κε αλάδνρν ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία Φ. ΦΙΨΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.»΄΄ -ΣΦΔΤ.: Η αξηζ. πξση 7691/ 17-02-2020 ζύκβαζε. 

-Σαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Υπνδνκήο, Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο ηεο κειέηεο κε ηίηιν :«Μειέηε απνθαηάζηαζεο νδνύ 

Βόηζε ηεο Τ.Κ. Θέαο Γήκνπ Παηξέσλ», κε αλάδνρν ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ 

επσλπκία «Φ. ΦΙΨΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.», κε ηελ νπνία εηζεγείηαη γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα θαη 1νπ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηεο αλσηέξσ κειέηεο. -Ο 
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1νο Σπγθξηηηθόο Πίλαθαο ηεο κειέηεο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 (παξ.4, άξζξν 186) γηα ηελ δηάζεζε κέξνπο ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ ηεο 

ζύκβαζεο. -Δηδηθόηεξα, γηα ηελ δηάζεζε κέξνπο ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ, ζύκθσλα θαη 

κε ην πξόγξακκα ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ: -Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο θαη 

εηδηθόηεξα, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αξρηθώλ γεσηερληθώλ ππνινγηζκώλ θαη αλαιύζεσο 

επζηάζεηαο, δηαπηζηώζεθε επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο (νξηαθή ηζνξξνπία), θαζόζνλ, δελ 

πιεξνύληαη νη γεληθνί ζπληειεζηέο αζθάιεηαο (FS≈0.90<1.00) πνπ ηίζεληαη από ηνλ 

θαλνληζκό (EC7 κε εθαξκνγή ζπληειεζηώλ αζθάιεηαο ζηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εδαθηθώλ παξακέηξσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ). Απνπζία πξόζζεησλ γεσηερληθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή αλάληε ηεο νδνύ, ηα απνηειέζκαηα απηά, δελ δύλαηαη λα 

νδεγήζνπλ ζε νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ε πνηνηηθή ηνπο εξκελεία επηβάιεη ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. -Καηόπηλ ηνύηνπ, 

απαηηείηαη ε απνηύπσζε ζπκπιεξσκαηηθώλ εθηάζεσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

αζηνρίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηεο επζηάζεηαο γηα ην ζύλνιν ηεο 

πεξηνρήο θαη ε εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ, κε ηελ αλόξπμε κηαο 

επηπιένλ δεηγκαηνιεπηηθήο γεώηξεζεο κεηά ησλ επηηόπνπ θαη εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνύλ νη γεσηερληθέο ζπλζήθεο αλάληε ηεο ππό κειέηε νδνύ. -

Με ηηο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ειεγρζεί ην ζύλνιν ηεο δηαηνκήο ηεο νδνύ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάληε θαη θαηάληε ηεο νδνύ πεξηνρήο) θαη επηπιένλ, ζα 

είλαη δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο έξγσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο νιόθιεξεο ηεο 

πεξηνρήο. -Σε όηη αθνξά ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ην πξόγξακκα αλαπξνζαξκόζηεθε 

ζύκθσλα κε ηηο απαληώκελεο γεσηερληθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, από ην 

νπνίν πξνθύπηεη κηθξή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο δαπάλεο απηώλ. -Δπηπιένλ, ζαο 

πιεξνθνξνύκε όηη: -1.Με ηελ ππ’ αξ. 665/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ 

απηνύ δηαηαγκάησλ, αλαηέζεθε ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία «Φ. ΦΙΨΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.», ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο 

νδνύ Βόηζε ηεο Τ.Κ. Θέαο Γήκνπ Παηξέσλ». -2.Η ζύκβαζε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

κειέηεο ππνγξάθεθε ζηηο 14-02-2020 θαη έιαβε αξηζ. πξση. 7691/17-02-2020. -3.Η 

ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 26.815,17 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. κε ρξεκαηνδόηεζε ΣΑΤΑ. -4.Η πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο νξίζηεθε ζε δέθα (10) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε 

θαζαξό ρξόλν εθπόλεζή ηεο επηά (7) κήλεο από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ επηβιέπνληνο, 

ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. -Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, ζαο 

ελεκεξώλνπκε, όηη: -Με ηνλ παξόληα 1ν Σ.Π., ην ζπλνιηθό θόζηνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 26.815,17 επξώ (πιένλ ΦΠΑ), όζν θαη ε αξρηθή ζύκβαζε. -Η 

δαπάλε ησλ ηειηθώο εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ πξνέθπςαλ ιόγσ απξόβιεπησλ 

πεξηζηάζεσλ δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δεηγκαηνιεπηηθέο 

γεσηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο) πνπ εμαξηώληαη ηόζν από ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

ππεδάθνπο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο όζν θαη ηελ ζύζηαζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηηο 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. -Ο 

Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)  θαη ην 

Ν.4412/2016, εγκρίνει ηνλ 1
ν
 Σπγθξηηηθό Πίλαθα θαη ην 1

ν
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηεο κειέηεο κε 

ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο νδνύ Βόηζε ηεο Τ.Κ. Θέαο Γήκνπ Παηξέσλ», κε αλάδνρν 

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία «Φ. ΦΙΨΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ 

Α.Δ.», ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε. 

Με ηνλ παξόληα 1
ν
 Σ.Π., ην ζπλνιηθό θόζηνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 26.815,17 επξώ (πιένλ ΦΠΑ), όζν θαη ε αξρηθή ζύκβαζε. 

Η δαπάλε ησλ ηειηθώο εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ πξνέθπςαλ ιόγσ απξόβιεπησλ 

πεξηζηάζεσλ δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δεηγκαηνιεπηηθέο 

γεσηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο) πνπ εμαξηώληαη ηόζν από ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

ππεδάθνπο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο όζν θαη ηελ ζύζηαζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηηο 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. 

 

Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:  

Ο 1
νο

 Σπγθξηηηθόο Πίλαθαο ηεο κειέηεο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 (παξ.4, άξζξν 186) για ηην διάθεζη μέροσς ηφν απροβλέπηφν δαπανών ηης 

ζύμβαζης. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ δηάζεζε κέξνπο ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ, ζύκθσλα θαη κε ην 

πξόγξακκα ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ: 

Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο θαη εηδηθόηεξα, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αξρηθώλ 

γεσηερληθώλ ππνινγηζκώλ θαη αλαιύζεσο επζηάζεηαο, διαπιζηώθηκε εσαιζθηζία ηης 

περιοτής (οριακή ιζορροπία), καθόζον, δεν πληρούνηαι οι γενικοί ζσνηελεζηές 

αζθάλειας (FS≈0.90<1.00) ποσ ηίθενηαι από ηον κανονιζμό (EC7 κε εθαξκνγή 

ζπληειεζηώλ αζθάιεηαο ζηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθηθώλ παξακέηξσλ θαη 

ησλ εμσηεξηθώλ θνξηίσλ). Αποσζία πρόζθεηφν γεφηετνικών ζηοιτείφν για ηην 

περιοτή ανάνηη ηης οδού, ηα αποηελέζμαηα ασηά, δεν δύναηαι να οδηγήζοσν ζε 

οριζηικά ζσμπεράζμαηα και η ποιοηική ηοσς ερμηνεία επιβάλει ηη ζσμπληρφμαηική 

διερεύνηζη ηοσ θαινομένοσ ζηην εσρύηερη περιοτή. 
Καηόπηλ ηνύηνπ, απαηηείηαη ε απνηύπσζε ζπκπιεξσκαηηθώλ εθηάζεσλ ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο αζηνρίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηεο επζηάζεηαο γηα ην 

ζύλνιν ηεο πεξηνρήο θαη ε εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ, κε ηελ 

αλόξπμε κηαο επηπιένλ δεηγκαηνιεπηηθήο γεώηξεζεο κεηά ησλ επηηόπνπ θαη 

εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνύλ νη γεσηερληθέο ζπλζήθεο 

αλάληε ηεο ππό κειέηε νδνύ. 

Με ηηο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ειεγρζεί ην ζύλνιν ηεο δηαηνκήο ηεο νδνύ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάληε θαη θαηάληε ηεο νδνύ πεξηνρήο) θαη επηπιένλ, ζα 

είλαη δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο έξγσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο νιόθιεξεο ηεο 

πεξηνρήο. 

Σε όηη αθνξά ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ην πξόγξακκα αλαπξνζαξκόζηεθε ζύκθσλα 

κε ηηο απαληώκελεο γεσηερληθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, από ην νπνίν 

πξνθύπηεη κηθξή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο δαπάλεο απηώλ. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 665/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ απηνύ 

δηαηαγκάησλ, αλαηέζεθε ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία «Φ. ΦΙΨΝΗΣ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.», ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο 

νδνύ Βόηζε ηεο Τ.Κ. Θέαο Γήκνπ Παηξέσλ». 

Η ζύκβαζε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ππνγξάθεθε ζηηο 14-02-2020 θαη έιαβε 

αξηζ. πξση. 7691/17-02-2020. 

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 26.815,17€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. κε ρξεκαηνδόηεζε ΣΑΤΑ. 

Η πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίζηεθε ζε δέθα (10) κήλεο 

από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε θαζαξό ρξόλν εθπόλεζή ηεο επηά (7) 

κήλεο από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ επηβιέπνληνο, ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

αλαδόρνπ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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