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

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-11-

2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεύνπζα Αληηπξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία-

Γξακκαηεύνπζα, 3) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) 

Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 

10) Αζπξνύιηα νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο, 

14) Νηάξνπ Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο 

Θεόδσξνο, 18) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 

21) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 22) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 24) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 25) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 26) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 28) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη  33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.  

Οη θ.θ.  Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο 

Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ 

εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας αλέιαβε ε θα 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,  

Γξεγόξεο Ζιίαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

Ο θ. Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ 

δηθαηνινγεκέλα, τρέη δε Προεδρεύοσζας αλέιαβε ε θα νισκνύ Αηθαηεξίλε.  

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεύνπζα θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

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

(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φσκάο 

Πέηξνο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή, 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγόξεο Ζιίαο, ελώ 

απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο).   
 

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεύνπζα εηζάγεη ην αξηζ. 12 ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο: «Παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Αληηκεηώπηζε θαηνιηζζεηηθώλ 

θαηλνκέλσλ επί ηεο νδνύ Οηηύινπ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ 

Έξγνπ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- κε αξηζ. 15514/4-11-2020 θαη 

ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζ. 15572/5-11-2020).  
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Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεύνπζα θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  

  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3316/05, εγκρίνει ηελ παξαιαβή 

ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Αληηκεηώπηζε θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ επί ηεο νδνύ 

Οηηύινπ», ζύκθσλα κε ηελ  βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ  αξκνδίνπ Γ/ληή  Έξγσλ 

Τπνδνκήο θαη κε ηελ παξαηήξεζε όηη ηελ επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πεξηερνκέλσλ 

ζηελ Μειέηε θέξνπλ νη ζπληάμαληεο κειεηεηέο. 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 196/2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Αληηκεηώπηζε θαηνιηζζεηηθώλ 

θαηλνκέλσλ επί ηεο νδνύ Οηηύινπ» ζηε ζύκπξαμε γξαθείσλ κειεηώλ «Καπόπνπινο 

Υξηζηόθνξνο - Βαλδώξνο Κσλζηαληίλνο» θαη ππεγξάθε ε αξηζκ. πξση. 5984/14-1-2014 

ζύκβαζε. 

 

Σν ζπλνιηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηειάκβαλε: 

 Πιήξε γεσηερληθή – γεσινγηθή έξεπλα κε κηα γεώηξεζε βάζνπο 15κ πιεζίνλ ηεο 

επηθάλεηαο θαηνιίζζεζεο. 

 Έθζεζε γεσινγηθήο – γεσηερληθήο αμηνιόγεζεο ζε έλα εληαίν ηεύρνο. 

 Μειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο. 

 ηαηηθή κειέηε ηνίρνπ αληηζηήξημεο επί ηεο Ρ.Γ. ηεο νδνύ. 

 Πιήξε ζρέδηα θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ εξεπλώλ ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο ππεβιήζε ην ηεύρνο γεσινγηθήο – γεσηερληθήο αμηνιόγεζεο από ην νπνίν 

πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1. Ζ θαηαλνκή ησλ εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ ζε ζπλάξηεζε κε ην βάζνο δελ είλαη αλάινγε 

κε απηή πνπ παξαηεξείηαη ζε εδαθηθέο ηνκέο ζην πεδίν πιεζίνλ ηεο ζέζεο γεώηξεζεο, 

ζπλζήθε πνπ δεκηνπξγεί αδπλακία αληηζηνίρηζεο ησλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ 

δεδνκέλσλ. 

2. Γελ ήηαλ γλσζηέο νξηζκέλεο θξίζηκεο γηα ηελ επζηάζεηα πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ ζην ππέδαθνο, ώζηε λα 

είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία αμηόπηζηνπ κνληέινπ ζε θαηάιιειε δηαηνκή ειέγρνπ ηεο 

επζηάζεηαο, αιιά θαη ηελ παξνπζία ζην ππέδαθνο δνκηθώλ αζπλερεηώλ ησλ εδαθηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ ε νπνία απνηειεί δπζκελή ζπλζήθε γηα ηελ επζηάζεηα. 

3. Γελ ήην δπλαηή ε εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο επηθξαηνύζεο γεσινγηθέο 

θαη γεσηερληθέο ζπλζήθεο ζηε ζέζε ηεο θαηνιίζζεζεο θαη απαηηείην ε ιήςε πξόζζεησλ 

γεσηερληθώλ ζηνηρείσλ κε ηελ εθηέιεζε άιιεο κηαο γεώηξεζεο ζε ζέζε κηθξόηεξνπ 

πςνκέηξνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθσζεί έλα αληηπξνζσπεπηηθό 

γεσκεραληθό κνληέιν ηεο πεξηνρήο. 

 

Μεηά από ηα παξαπάλσ, ρνξεγήζεθε παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηεο κειέηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ν Γήκνο ζα παξέδηδε ζηνλ αλάδνρν όια 

ηα απαξαίηεηα γεσηερληθά δεδνκέλα πεδίνπ θαη ε Γηεύζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο ζπλέηαμε 
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ηνλ 1
ν
 πγθξηηηθό Πίλαθα ηεο κειέηεο - ζύλαςεο 1

εο
 πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ην ζπκβαηηθό αληηθείκελν κε ηηο πξόζζεηεο γεσηερληθέο 

εξγαζίεο. 

 

Ο 1
νο

 .Π εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 482/15-10-2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Παηξέσλ (ζρεηηθό θαη ην 8
ν
 πξαθηηθό έηνπο 2014 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο κε ην νπνίν 

γλσκνδόηεζε νκόθσλα γηα ηελ έγθξηζή ηνπ), σζηόζν, νπδέπνηε πινπνηήζεθε, θαζόζνλ, ε 

Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δελ ζεώξεζε ην ζρέδην ηνπ ζπκθσλεηηθνύ αλάζεζεο ηεο 

πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο. 

 

Καηόπηλ ηνύησλ, ν Γήκνο πξνρώξεζε ζηελ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθήο γεώηξεζεο 

κε δηαθνξεηηθή εξγνιαβία θαη κε ην αξηζκ. πξση. 1215/13-01-2020 έγγξαθό ηεο 

Γηεύζπλζεο Έξγσλ Τπνδνκήο θνηλνπνηεζήθαλ ζηνλ αλάδνρν όια ηα πξόζζεηα γεσηερληθά 

δεδνκέλα πνπ απαηηνύλην γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο. 

 

Ζ επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ππεβιήζε από ηνλ αλάδνρν εκπξνζέζκσο, ειέγρζεθε 

θαη δηαπηζηώζεθε όηη αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπληάρζεθε. 

 
 

                Η  Προεδρεύοσζα                          Η Γραμμαηεύοσζα 

 

 

    ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΟΛΩΜΟΤ              ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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