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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ),
ζήκεξα, ηελ 16ε Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη
7] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 360/2020).
Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 361/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 368/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο «Μειέηε
απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο
161.201,56 € (πιένλ ΦΠΑ)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 6988/9-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
ε αξηζ. 6913/9-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα Οδνπνηίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ.
Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε
απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο
161.201,56 € (πιένλ Φ.Π.Α.), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016΄΄ - θνπόο ηεο κειέηεο
κε ηίηιν «Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» είλαη ε δηεξεύλεζε
ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε αζηνρηώλ θαη θαζηδήζεσλ ζε δηάθνξεο νδνύο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ιόγσ ηεο εκθάληζεο θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή,
θαζώο επίζεο ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ηερληθνγεσινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εδαθηθώλ
ζρεκαηηζκώλ ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο θαηάιιεισλ ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ αζηνρηώλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ. - Αληηθείκελν ηεο
κειέηεο είλαη ε ζύλζεζε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ απαξαίηεησλ
έξγσλ ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο
ρξήζηεο ησλ νδώλ. - Δηδηθόηεξα, απαηηείηαη ε δηεξεύλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ, ηεο
ζηάζκεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ζεκειίσζεο θαηάιιεισλ ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
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επζηάζεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ θαζηδήζεσλ κέζα ζηα αλεθηά όξηα. - Η ζπλνιηθή κειέηε ζα
πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα επηκέξνπο αληηθείκελα: - Α) Μειέηε Σνπνγξαθίαο - πλνπηηθά νη
εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη: -*Σξηγσληζκνί, κε αλαγλώξηζε θαη ρξήζε 4
ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ γηα εμάξηεζε νπηζζνηνκίαο. -*Πνιπγσλνκεηξίεο, κε εγθαηάζηαζε 12
πνιπγσλνκεηξηθσλ ζεκείσλ εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. -*Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο
απνηππώζεηο αδόκεησλ εθηάζεσλ, γηα ηελ απνηύπσζε έθηαζεο 30 ζηξεκκάησλ ζε θιίκαθα 1:200.
- Β) Γεσινγηθή κειέηε - Πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο
γεσινγηθήο δνκήο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ζε δπν πεξηνρέο (ζέζε Λπθνρνξόο θαη
ζέζε Κεξαηώλ Παηξώλ) θαη εηδηθόηεξα: - *Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζε θιίκαθα 1:200,
ζπλνιηθήο έθηαζεο 28 ζηξεκκάησλ. -*Γεσινγηθή κεθνηνκή ζε θιίκαθα 1:200, ζπλνιηθνύ κήθνπο
280 κέηξσλ. -*Γεσινγηθέο ηνκέο θαη δηαηνκέο ζε θιίκαθα 1:200, ζπλνιηθνύ κήθνπο 400 κέηξσλ.
Σερληθνγεσινγηθόο ράξηεο θαη γεσινγηθήο επηθηλδπλόηεηαο ζε θιίκαθα 1:200. -*Σεύρνο
γεσινγηθήο κειέηεο. - Γ) Γεσηερληθή κειέηε - Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επηκέξνπο εξγαζίεο: *Γεσηερληθή έξεπλα ππαίζξνπ κε ηελ αλόξπμε νθηώ (8) εξεπλεηηθώλ - δεηγκαηνιεπηηθώλ
γεσηξήζεσλ ζπλνιηθνύ βάζνπο 140 κέηξσλ, ηελ εθηέιεζε επηηόπνπ δνθηκώλ εδαθνκεραληθήο θαη
ηε ιήςε δεηγκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ πξνζδηνξηζκνύ θπζηθώλ θαη
κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, -*ύληαμε έθζεζεο αμηνιόγεζεο ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ, ε νπνία
ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν ΓΜΔ 1.3 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-52017 (ΦΔΚ Β΄ 2519/20-7-2017) απόθαζεο Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. -*Γεσηερληθή
Μειέηε Απνθαηάζηαζεο & ηαζεξνπνίεζεο Καηνιίζζεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα
αλαθεξόκελα ζην άξζξν ΓΜΔ 2.6.3 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΔΚ Β΄
2519/20-7-2017) απόθαζεο Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. - Η Γεσηερληθή έξεπλα ζα
εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεσηερληθώλ Δξγαζηώλ Τπαίζξνπ
θαη Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ: -*Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεηγκαηνιεπηηθώλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο
γηα γεσηερληθέο έξεπλεο (Δ 101-83), ΦΔΚ 363/24-6-1983. -*Πξνδηαγξαθέο Δξγαζηεξηαθώλ
Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο (Δ105-86), ΦΔΚ 955/31-12-86. -*Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ
(Ο.Μ.Ο.Δ), Τ.Α. ΓΜΔΟ/δ/ν/212/27-02-2004. -*Γηεζλείο Πξνδηαγξαθέο θαη Πξόηππα (π.ρ.
ASTM, AASHTO, BS θηι). - Η Γεσηερληθή κειέηε ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεσηερληθώλ Μειεηώλ απνθαηάζηαζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο
θαηνιίζζεζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν ΓΜΔ 2.6 ηεο ππ΄ αξηζκ.
ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΔΚ Β΄ 2519/20-7-2017) απόθαζεο Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη
Μεηαθνξώλ. - Γ) ηαηηθή κειέηε - Πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο
ηερληθνύ έξγνπ νδνύ Α΄ ή Β΄ Καηεγνξίαο (ζπκβαηηθνί ηνίρνη αληηζηήξημεο). - Η κειέηε ζα
εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ (Ο.Μ.Ο.Δ) Τ.Α.
ΓΜΔΟ/δ/ν/212/27-02-2004 θαη ηνπο ηζρύνληεο ζηελ ρώξα καο θαλνληζκνύο, θαζώο επίζεο ηνπο
Δπξσθώδηθεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα Δζληθά ηνπο Πξνζαξηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα
Παξαξηήκαηα 1 θαη 2 ηεο Κ.Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/νηθ.372/30-5-2014 (Φ.Δ.Κ. 1457/Β/2014). - Δπηπιένλ,
ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ Καλνληζκνύ
Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ, κε ηελ Δγθύθιην 2/2020 ηεο Γ/λζεο
Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κε αξ. πξση.
ΓΝβ/νηθ.20641/ΦΝ439.6/19-3-2020 (από ηθ=1,218 ζε ηθ=1,227 γηα πξνθεξύμεηο πνπ
εγθξίλνληαη κεηά ηηο 20-3-2020), ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
161.201,56 € (πιένλ Φ.Π.Α.) θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο γηα ηηο παξαθάησ
επηκέξνπο θαηεγνξίεο κειεηώλ: - 1. 8.692,07 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 – 2. 11.702,48 € γηα
κειέηε θαηεγνξίαο 20 – 3. 116.663,58 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 – 4. 3.117,14 € γηα κειέηε
θαηεγνξίαο 8 - *21.026,29 € γηα απξόβιεπηεο δαπάλεο. - θαζώο επίζεο, όηη: - 1. Με ηελ αξηζ.
πξση. 827/5-2-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΘΘΟΧΞΙ-Χ37) έγηλε ςήθηζε
πίζησζεο πνζνύ 70.000,00 € ζηνλ ΚΑ 30-7413.00008 γηα ην έηνο 2020, κε Αξηζκ. ΑΑΤ 327 Β. –
2. Με ηελ ππ’ αξηζ. 68 / 26-3-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ε νπνία επηθπξώζεθε
κε αξηζ. πξση. 56005/30-4-2020 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο & Ινλίνπ) εγθξίζεθε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο κειέηεο κε
αλνηρηή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016. - Με βάζε ηα
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παξαπάλσ θαη ζύκθσλα κε: -*Σν άξζξν 72 παξ.1ε ηνπ Ν.3852/2010: «[…]ε) κε ηελ επηθύιαμε
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη
θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο,
δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, […]» -*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.» - ΔΙΗΓΟΤΜΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 1. Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο όπσο απηέο αλαιπηηθά
παξνπζηάδνληαη ζην θάθειν δεκόζηαο ζύκβαζεο. – 2. Σελ έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνύ όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1ε ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 54 παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2012. – Ο
Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν,
είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζε όηη ςεθίδεη
«ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην
κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην
ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη
ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(10 ζεηηθέο ςήθνη)

ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
2. 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.»
1]
Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε αποθαηάζηαζες
θαηοιηζζήζεφλ 2019 ηοσ Γήκοσ Παηρέφλ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο 161.201,56 € (πιένλ
ΦΠΑ)», όπσο απηέο αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην θάθειν δεκόζηαο ζύκβαζεο.
2]
Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλσηέξσ
κειέηε θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
θνπόο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε αποθαηάζηαζες θαηοιηζζήζεφλ 2019 ηοσ Γήκοσ
Παηρέφλ» είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε αζηνρηώλ θαη
θαζηδήζεσλ ζε δηάθνξεο νδνύο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ιόγσ ηεο εκθάληζεο θαηνιηζζεηηθώλ
θαηλνκέλσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, θαζώο επίζεο ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ηερληθνγεσινγηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο
θαηάιιεισλ ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζηνρηώλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ
θαηνιηζζήζεσλ.
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε ζύλζεζε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
πξνθύςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη ν ζρεδηαζκόο
ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη
αζθάιεηαο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νδώλ.
Δηδηθόηεξα, απαηηείηαη ε δηεξεύλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ, ηεο ζηάζκεο θαη ησλ
δηαζηάζεσλ ζεκειίσζεο θαηάιιεισλ ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο θαη ηνλ
πεξηνξηζκό ησλ θαζηδήζεσλ κέζα ζηα αλεθηά όξηα.
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Η ζπλνιηθή κειέηε ζα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα επηκέξνπο αληηθείκελα:
Α) Μειέηε Σοπογραθίας
πλνπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη:
 Τπιγωνιζμοί, κε αλαγλώξηζε θαη ρξήζε 4 ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ γηα εμάξηεζε
νπηζζνηνκίαο.
 Πολςγωνομεηπίερ, κε εγθαηάζηαζε 12 πνιπγσλνκεηξηθσλ ζεκείσλ εθηόο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρώλ.
 Επίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ αδόμηηων εκηάζεων, γηα ηελ απνηύπσζε έθηαζεο
30 ζηξεκκάησλ ζε θιίκαθα 1:200.
Β) Γεφιογηθή κειέηε
Πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γεσινγηθήο δνκήο ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ζε δπν πεξηνρέο (ζέζε Λπθνρνξόο θαη ζέζε Κεξαηώλ Παηξώλ)
θαη εηδηθόηεξα:
 Γεωλογική σαπηογπάθηζη ζε θιίκαθα 1:200, ζπλνιηθήο έθηαζεο 28 ζηξεκκάησλ.
 Γεωλογική μηκοηομή ζε θιίκαθα 1:200, ζπλνιηθνύ κήθνπο 280 κέηξσλ.
 Γεωλογικέρ ηομέρ και διαηομέρ ζε θιίκαθα 1:200, ζπλνιηθνύ κήθνπο 400 κέηξσλ.
 Τεσνικογεωλογικόρ σάπηηρ και γεωλογικήρ επικινδςνόηηηαρ ζε θιίκαθα 1:200.
 Τεύσορ γεωλογικήρ μελέηηρ.
Γ) Γεφηετληθή κειέηε
Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επηκέξνπο εξγαζίεο:
 Γεωηεσνική έπεςνα ςπαίθπος κε ηελ αλόξπμε νθηώ (8) εξεπλεηηθώλ - δεηγκαηνιεπηηθώλ
γεσηξήζεσλ ζπλνιηθνύ βάζνπο 140 κέηξσλ, ηελ εθηέιεζε επηηόπνπ δνθηκώλ
εδαθνκεραληθήο θαη ηε ιήςε δεηγκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ
πξνζδηνξηζκνύ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ,
 Σύνηαξη έκθεζηρ αξιολόγηζηρ ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα
αλαθεξόκελα ζην άξζξν ΓΜΕ 1.3 ηεο ππ΄ αξηζκ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ Β΄
2519/20-7-2017) απόθαζεο Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ.
 Γεωηεσνική Μελέηη Αποκαηάζηαζηρ & Σηαθεποποίηζηρ Καηολίζθηζηρ, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν ΓΜΕ 2.6.3 ηεο ππ΄ αξηζκ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/165-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2519/20-7-2017) απόθαζεο Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ.
 Η Γεσηερληθή έξεπλα ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γεσηερληθώλ Δξγαζηώλ Τπαίζξνπ θαη Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ:
 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεηγκαηνιεπηηθώλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο
(Δ 101-83), ΦΔΚ 363/24-6-1983.
 Πξνδηαγξαθέο Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο (Δ105-86), ΦΔΚ 955/31-12-86.
 Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ (Ο.Μ.Ο.Δ), Τ.Α. ΓΜΔΟ/δ/ν/212/27-02-2004.
 Γηεζλείο Πξνδηαγξαθέο θαη Πξόηππα (π.ρ. ASTM, AASHTO, BS θηι).
Η Γεσηερληθή κειέηε ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γεσηερληθώλ Μειεηώλ απνθαηάζηαζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη
ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν ΓΜΔ 2.6 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΔΚ Β΄
2519/20-7-2017) απόθαζεο Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ.
Γ) ηαηηθή κειέηε
Πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο ηερληθνύ έξγνπ νδνύ Α΄ ή Β΄
Καηεγνξίαο (ζπκβαηηθνί ηνίρνη αληηζηήξημεο).
Ζ κειέηε ζα εθπολεζεί ζύκθφλα κε ηης ηζτύοσζες Οδεγίες Μειεηώλ Οδηθώλ Έργφλ
(Ο.Μ.Ο.Δ) Τ.Α. ΓΜΔΟ/δ/ο/212/27-02-2004 θαη ηοσς ηζτύοληες ζηελ τώρα κας θαλοληζκούς,
θαζώς επίζες ηοσς Δσρφθώδηθες ζε ζσλδσαζκό κε ηα Δζληθά ηοσς Προζαρηήκαηα ποσ
περηιακβάλοληαη ζηα Παραρηήκαηα 1 θαη 2 ηες Κ.Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/οηθ.372/30-5-2014 (Φ.Δ.Κ.
1457/Β/2014).
Μεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ
Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ, κε ηελ Δγθύθιην 2/2020 ηεο Γ/λζεο Ννκνζεηηθνύ
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πληνληζκνύ
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Τπνδνκώλ
θαη
Μεηαθνξώλ
κε
αξ.
πξση.
ΓΝβ/νηθ.20641/ΦΝ439.6/19-3-2020 (από ηθ=1,218 ζε ηθ=1,227 γηα πξνθεξύμεηο πνπ
εγθξίλνληαη κεηά ηηο 20-3-2020), ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
161.201,56 € (πιέολ Φ.Π.Α.) θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο γηα ηηο παξαθάησ
επηκέξνπο θαηεγνξίεο κειεηώλ:
1.
8.692,07 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16
2.
11.702,48 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20
3.
116.663,58 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21
4.
3.117,14 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 8
θαη
21.026,29 € γηα απξόβιεπηεο δαπάλεο.
Με ηελ αξηζ. πξση. 827/5-2-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΘΘΟΧΞΙΧ37) έγηλε δέζκεπζε δαπάλεο πνζνύ 70.000,00 € ζηνλ ΚΑ 30-7413.00008 γηα ην έηνο 2020, κε
Αξηζ. ΑΑΤ 327 Β.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 68/26-3-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ε νπνία
επηθπξώζεθε κε αξηζ. πξση. 56005/30-4-2020 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο & Ινλίνπ) εγθξίζεθε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
κειέηεο κε αλοητηή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παρόληα Μέιε
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
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