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Αξηζκόο 196    

11
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 24
εο

 Μαξηίνπ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 24
ε
 Μαξηίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 11/20-3-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών 

ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»  

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

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

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο,  9]  Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηε ζέζε ηνπ 

θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνύ κέινπο).  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην αξηζ. 

(2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, έγθξηζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Γεσινγηθήο 

Καηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

3623/17-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 3621/17-3-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο - Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ, Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο – Σκήκα 

Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ 

Παηξέσλ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 59.829,12 € (πιένλ Φ.Π.Α.), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016΄΄ - θνπόο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο 

πεξηνρώλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ» είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ νη νπνίεο θαηά ηελ Α΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ - ΥΟΟΑΠ Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο πξνηείλνληαη: α) γηα νηθηζηηθέο πεξηνρέο, β) σο ζπγθεληξώζεηο 

παξαγσγηθέο ή κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθά έξγα, γ) γηα άιιεο ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο ή 

εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη δ) γηα γεληθά δίθηπα ππνδνκήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ από θπζηθνύο θηλδύλνπο ή θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από αλζξώπηλεο επεκβάζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο. - Η ζύληαμε ηεο κειέηεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε γεληθόηεξε αλαβάζκηζε 

θαη αλάπηπμε ηεο Γ.Δ. Μεζζάηηδνο, ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε έλα πιαίζην αξκνληθήο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. - Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζην 

πιαίζην ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΓΠ) Γηνηθεηηθώλ Οξίσλ 

η. Γήκνπ Μεζζάηηδαο Ν. Αραΐαο», ε νπνία αλαηέζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 

ζηηο 11-10-2006, ελώ ζηηο 27-03-2013 έγηλε αλάζεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ (Μειέηε 

Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο Α’ & Β’ ηάδην, ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ 

Δπηπηώζεσλ) νη νπνίεο θαηέζηεζαλ, νπζία θαη λόκσ, αλαγθαίεο θαηά ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο. - 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩΞΙ-ΝΞΚ



2 

 

Οη πξνεθηηκώκελεο πνζόηεηεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ην από 19-7-2016 

(αξ. πξση. 99089/4594) Φύιιν Διέγρνπ Μειέηεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπη. 

Διιάδνο & Ινλίνπ - Γελ. Γ/λζε Υσξνηαμηθήο & Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο - Γ/λζε Τδάησλ 

Γπηηθήο Διιάδαο, θξίλνληαη απνιύησο αλαγθαίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο 

Καηαιιειόηεηαο πνπ εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Β΄ ηαδίνπ ΓΠ - ΥΟΟΑΠ, ππνινγίδνληαη 

ζηα 9,748 km
2
. - Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ όπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Απόθαζεο Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. κε αξηζκ. πξση. 

37691/12.9.2007 (ΦΔΚ 1902/Β/14.9.2007) κε ζέκα «Έγθξηζε πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ εθπόλεζε 

κειεηώλ Γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο πνπ ζπληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ κειεηώλ ΓΠ – 

ΥΟΟΑΠ». - Δηδηθόηεξα, ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη: -*Δληνπηζκό θαη 

δηαρσξηζκό, από απόςεσο εδαθηθώλ ζπλζεθώλ, ησλ πξνο δόκεζε πεξηνρώλ, σο θαηάιιεισλ, 

αθαηάιιεισλ θαη θαηάιιεισλ ππό πξνϋπνζέζεηο γηα δόκεζε. -*αθή πεξηγξαθή ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ ή θαη ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ βειηίσζεο ησλ εδαθώλ ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

πνπ απαηηνύληαη νύησο ώζηε ζηηο θαηάιιειεο ππό πξνϋπνζέζεηο πεξηνρέο λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

δόκεζε θαζώο επίζεο θαη ε θαη' αξρήλ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ιήςεο ησλ ηπρόλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ζε ζρέζε πξνο ηελ θιίκαθα ηνπ θάζε έξγνπ. -*Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην είδνο ησλ 

πεξαηηέξσ κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνο δόκεζε πεξηνρώλ ζην βαζκό πνπ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο δελ επαξθνύλ ή γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκό αθαηαιιήισλ γηα δόκεζε πεξηνρώλ. -

*Γηα ηηο άιιεο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα ηα κεγάια ηερληθά έξγα πνπ πξνηείλνληαη από ηε 

κειέηε ΓΠ – ΥΟΟΑΠ ζα γίλεηαη, ζηελ θιίκαθα ηεο παξνύζαο κειέηεο, εθηίκεζε ησλ 

επηζθαιεηώλ θαη ησλ αλακελνκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ζα δίλνληαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. - 

ύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 37691/12-9-2007 (ΦΔΚ 1902/Β/14-9-2007) Απόθαζε Τπνπξγνύ 

ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη, γηα θάζε κία από ηηο 

αλαθεξόκελεο ζηελ παξ. 2.3 ηνπ θαθέινπ δεκόζηαο ζύκβαζεο πεξηνρέο, ε ζύληαμε: -*Υάξηε 

πιεξνθόξεζεο -*Υάξηε γεσινγηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηερληθνγεσινγηθώλ ζηνηρείσλ -*Υάξηε 

γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο - Η ζύληαμε ησλ παξαπάλσ ραξηώλ γίλεηαη ζε θιίκαθα 1/5.000 θαη 

ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν V.2 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο σο άλσ Τ.Α. 

ε ζέζεηο όπνπ ε θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε γηα ην ζρεδηαζκό ζα γίλεηαη Δπί Σόπνπ Έξεπλα, ελώ, 

γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζπληάζζεηαη Σερληθή Έθζεζε ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηα 

απαηηνύκελα ζρέδηα θαη θσηνγξαθηθό πιηθό. Σα πεξηερόκελα ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαζνξίδνληαη 

επίζεο ζην παξάξηεκα ΙΙ ηεο σο άλσ Τ.Α. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ε 

εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο δελ κπνξεί λα γίλεη ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ καο, θαζόζνλ, γηα 

όιεο ηηο ππεξεζίεο, ππάξρεη κόλνλ έλαο ππάιιεινο ζηελ απαηηνύκελε εηδηθόηεηα πνπ δηαζέηεη 

εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε αληίζηνηρσλ κειεηώλ. - Πέξαλ ηνύηνπ, ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 15 (κε 

αξηζ. πξση. 4783 / 23-8-2012) ηεο Γ/λζεο Ο.Κ.Κ. ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., κε ηελ νπνία έγηλε απνδεθηή ε 

αξηζ. 10/2012 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε εθπόλεζε κειεηώλ 

γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο από ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο δελ είλαη δπλαηή εθόζνλ ηνύην δελ 

πξνβιέπεηαη ζηηο νξγαλσηηθέο ηνπο ή άιιεο δηαηάμεηο, πνπ ζπγθξνηνύλ αληίζηνηρν ηκήκα κειεηώλ 

πνπ ζηειερώλεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ώζηε λα παξέρνληαη ηα ερέγγπα ηεο νξζήο, 

ηεθκεξησκέλεο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηπρόλ ππό ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο 

εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ. - Γηα ην ιόγν απηό θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο 

ζε ηδηώηε κειεηεηή ή γξαθείν κειεηώλ, κε πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία αλάζεζεο ην ζπλνπηηθό 

δηαγσληζκό ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/201, ζηνλ νπνίν, θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο 

θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ. Η πξνζθπγή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλάζεζεο είλαη επηηξεπηή όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη 

ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

ΦΠΑ (άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016). - Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ε εθηηκώκελε αμία ηεο ελ 

ιόγσ ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 59.829,12 € (πιένλ Φ.Π.Α.) θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνεθηηκώκελεο 

ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηώλ κειεηώλ: - 1. 52.025,32 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 

20, CPV 71351910-5 – θαη 7.803,80 € γηα απξόβιεπηεο δαπάλεο. - Η ελ ιόγσ κειέηε έρεη εληαρζεί 

ζην Σερληθό Πξόγξακκα θαη Πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Κσδηθό 
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Δμόδσλ 40-7413.00002 θαη ε ζύκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΙΠ-ΣΠ κε ππάξρνπζα 

ρξεκαηνδόηεζε 71.500,00 € (κε Φ.Π.Α.) γηα ην έηνο 2020. - Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα 

κε: -*ην άξζξν 116 ηνπ Ν.4412/2016: «1.Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

117 θαη 118 θαη ζην ζύζηεκα πξνεπηινγήο ηνπ άξζξνπ 303 αλαιόγσο εθαξκνδόκελνπ. Σα 

αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα ησλ άξζξσλ 117 θαη 118, κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε θνηλή 

απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ. 2. ηηο δηαδηθαζίεο 

ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ δελ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο», -

*ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη: «1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην 

πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 2. Γηα ηε 

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 66. Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, 

ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ηόζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά. 3.Οη πξνζθνξέο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 4.Η 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο. 5.Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο.», -*ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη 

θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.», -*ην 

άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 

3731/2008 θαη από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016: «Γηα ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απόθαζε Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο, πξνέδξνπ 

ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, ρσξίο πξνεγνύκελε 

απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε εγθξίλνληαη από ηνλ 

Γήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν Κνηλόηεηαο ή ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ, ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξύκαηνο. Γηα ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό) 

απαηηείηαη απόθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, πνπ εγθξίλεη 

θαη ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε». - ΔΙΗΓΟΤΜΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 1. Σελ 

έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/201, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 209 παξ. 9 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. – 2. Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο όπσο 

απηέο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην θάθειν δεκόζηαο ζύκβαζεο. – 3. Σελ έγθξηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηε πγγξαθή 

Τπνρξεώζεσλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2012, ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη ην άξζξν 209 παξ. 9 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. – Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».- 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, κε ηε δηεπθξίληζε όηη νη θ.θ. 

Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε 

ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη 

ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, 

ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 
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ύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 116 ηνπ Ν.4412/2016: «1. Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 26 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 117 θαη 118 θαη ζην ζύζηεκα πξνεπηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 303 αλαιόγσο εθαξκνδόκελνπ. Σα αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα ησλ άξζξσλ 117 θαη 

118, κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

ηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ. 2. ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θάησ ησλ νξίσλ δελ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο» 

2. Σν άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη: «1. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή 

θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

ΦΠΑ. 2. Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη 

δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ηόζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά. 3. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ππνβάιινληαη 

εγγξάθσο. Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 4. Η απνζθξάγηζε ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο επηηξνπήο. 5. Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαζνξίδνληαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.» 

3. Σν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη 

εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.» 

4. Σν άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016: 

«Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απόθαζε Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο, 

πξνέδξνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, ρσξίο 

πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε 

εγθξίλνληαη από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν Κνηλόηεηαο ή ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ, 

ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξύκαηνο. Γηα ηε ζπλνπηηθή 

δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό) απαηηείηαη απόθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο ή ηνπ 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο 

πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ, πνπ εγθξίλεη θαη ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε» 

5. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ  

Ν.4674/2020) 

 

 

1] Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, γηα 

ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 59.829,12 € 

(πιένλ Φ.Π.Α.). 

 

2] Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε Γεσινγηθήο 

Καηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ», όπσο απηέο 

αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην θάθειν δεκόζηαο ζύκβαζεο. 

 

3] Καηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ 

Παηξέσλ», όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ θαη 

ππνγξάθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 
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 Διεσκρινίζεηαι όηι: 

 θνπόο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ» είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο πεξηνρώλ νη νπνίεο θαηά ηελ Α΄ Φάζε ηεο κειέηεο ΓΠ - ΥΟΟΑΠ Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Μεζζάηηδνο πξνηείλνληαη: α) γηα νηθηζηηθέο πεξηνρέο, β) σο ζπγθεληξώζεηο 

παξαγσγηθέο ή κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθά έξγα, γ) γηα άιιεο ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο ή 

εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη δ) γηα γεληθά δίθηπα ππνδνκήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ από θπζηθνύο θηλδύλνπο ή θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από αλζξώπηλεο επεκβάζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Η ζύληαμε ηεο κειέηεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε γεληθόηεξε αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε 

ηεο Γ.Δ. Μεζζάηηδνο, ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε έλα 

πιαίζην αξκνληθήο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. 

Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζην πιαίζην ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 

ρεδίνπ (ΓΠ) Γηνηθεηηθώλ Οξίσλ η. Γήκνπ Μεζζάηηδαο Ν. Αραΐαο», ε νπνία αλαηέζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 ζηηο 11-10-2006, ελώ ζηηο 27-03-2013 έγηλε αλάζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ (Μειέηε Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο Α’ & Β’ ηάδην, ηξαηεγηθή 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ) νη νπνίεο θαηέζηεζαλ, νπζία θαη λόκσ, αλαγθαίεο θαηά 

ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο. 

Οη πξνεθηηκώκελεο πνζόηεηεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ην από 19-7-

2016 (αξ. πξση. 99089/4594) Φύιιν Διέγρνπ Μειέηεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, 

Γπη. Διιάδνο & Ινλίνπ - Γελ. Γ/λζε Υσξνηαμηθήο & Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο - Γ/λζε Τδάησλ 

Γπηηθήο Διιάδαο, θξίλνληαη απνιύησο αλαγθαίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο Μειέηεο Γεσινγηθήο 

Καηαιιειόηεηαο πνπ εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Β΄ ηαδίνπ ΓΠ - ΥΟΟΑΠ, ππνινγίδνληαη 

ζηα 9,748 km
2
. 

 Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ όπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Απόθαζεο Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. κε αξηζ. πξση. 37691/12.9.2007 (ΦΔΚ 

1902/Β/14.9.2007) κε ζέκα «Έγθξηζε πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ Γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο πνπ ζπληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ κειεηώλ ΓΠ – ΥΟΟΑΠ». 

Δηδηθόηεξα, ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη:  

 Δληνπηζκό θαη δηαρσξηζκό, από απόςεσο εδαθηθώλ ζπλζεθώλ, ησλ πξνο δόκεζε 

πεξηνρώλ, σο θαηάιιεισλ, αθαηάιιεισλ θαη θαηάιιεισλ ππό πξνϋπνζέζεηο γηα δόκεζε. 

 αθή πεξηγξαθή ησλ πξνϋπνζέζεσλ ή θαη ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ βειηίσζεο ησλ εδαθώλ 

ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ απαηηνύληαη νύησο ώζηε ζηηο θαηάιιειεο ππό 

πξνϋπνζέζεηο πεξηνρέο λα θαηαζηεί δπλαηή ε δόκεζε θαζώο επίζεο θαη ε θαη' αξρήλ 

εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ιήςεο ησλ ηπρόλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε ζρέζε πξνο ηελ θιίκαθα 

ηνπ θάζε έξγνπ. 

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην είδνο ησλ πεξαηηέξσ κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνο δόκεζε πεξηνρώλ ζην 

βαζκό πνπ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο δελ επαξθνύλ ή γηα ηνλ 

απνραξαθηεξηζκό αθαηαιιήισλ γηα δόκεζε πεξηνρώλ.  

 Γηα ηηο άιιεο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα ηα κεγάια ηερληθά έξγα πνπ πξνηείλνληαη από 

ηε κειέηε  ΓΠ – ΥΟΟΑΠ ζα γίλεηαη, ζηελ θιίκαθα ηεο παξνύζαο κειέηεο, εθηίκεζε 

ησλ επηζθαιεηώλ θαη ησλ αλακελνκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ζα δίλνληαη νη ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο. 

ύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 37691/12-9-2007 (ΦΔΚ 1902/Β/14-9-2007) Απόθαζε 

Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απαηηείηαη, γηα θάζε κία από ηηο 

αλαθεξόκελεο ζηελ παξ. 2.3 ηνπ θαθέινπ δεκόζηαο ζύκβαζεο πεξηνρέο, ε ζύληαμε: 

 Χάρτη πληρουόρησης 

 Χάρτη γεωλογικών σσνθηκών και τετνικογεωλογικών στοιτείων 

 Χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας 

Η ζύληαμε ησλ παξαπάλσ ραξηώλ γίλεηαη ζε θιίκαθα 1/5.000 θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα 
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αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν V.2 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο σο άλσ Τ.Α. ε ζέζεηο όπνπ ε 

θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε γηα ην ζρεδηαζκό ζα γίλεηαη Δπί Σόπνπ Έξεπλα, ελώ, γηα ην ζύλνιν ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο, ζπληάζζεηαη Σερληθή Έθζεζε ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηα απαηηνύκελα 

ζρέδηα θαη θσηνγξαθηθό πιηθό. Σα πεξηερόκελα ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαζνξίδνληαη επίζεο ζην 

παξάξηεκα ΙΙ ηεο σο άλσ Τ.Α. 

Η εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο δελ κπνξεί λα γίλεη ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, θαζόζνλ, 

γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο, ππάξρεη κόλνλ έλαο ππάιιεινο ζηελ απαηηνύκελε εηδηθόηεηα πνπ δηαζέηεη 

εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε αληίζηνηρσλ κειεηώλ. 

Πέξαλ ηνύηνπ, ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 15 (κε αξηζ. πξση. 4783/23-8-2012) ηεο Γ/λζεο 

Ο.Κ.Κ. ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., κε ηελ νπνία έγηλε απνδεθηή ε αξηζ. 10/2012 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε εθπόλεζε κειεηώλ γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο από ηηο Αλαζέηνπζεο 

Αξρέο δελ είλαη δπλαηή εθόζνλ ηνύην δελ πξνβιέπεηαη ζηηο νξγαλσηηθέο ηνπο ή άιιεο 

δηαηάμεηο, πνπ ζπγθξνηνύλ αληίζηνηρν ηκήκα κειεηώλ πνπ ζηειερώλεηαη από εηδηθνύο 

επηζηήκνλεο, ώζηε λα παξέρνληαη ηα ερέγγπα ηεο νξζήο, ηεθκεξησκέλεο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

ηπρόλ ππό ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ. 
Γηα ην ιόγν απηό θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ζε ηδηώηε κειεηεηή 

ή γξαθείν κειεηώλ, κε πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία αλάζεζεο ην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ηνπ άξζξνπ 

117 ηνπ Ν.4412/201, ζηνλ νπνίν, θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ. Η πξνζθπγή ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο είλαη επηηξεπηή όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην 

πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 117 ηνπ 

Ν.4412/2016). 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 59.829,12 € (πιένλ Φ.Π.Α.) θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηώλ κειεηώλ: 

      52.025,32 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20, CPV 71351910-5 

         θαη 7.803,80 € γηα απξόβιεπηεο δαπάλεο. 

Η ελ ιόγσ κειέηε έρεη εληαρζεί ζην Σερληθό Πξόγξακκα θαη Πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 

2020 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Κσδηθό Δμόδσλ 40-7413.00002 θαη ε ζύκβαζε ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΗΠ-ΣΠ κε ππάξρνπζα ρξεκαηνδόηεζε 71.500,00 € (κε Φ.Π.Α.) 

γηα ην έηνο 2020. 

 

 

 
       Ο Πξόεδξνο                                   Σα ζπκκεηέρνληα Μέιε 
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