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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 24η Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 42/2011-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (13) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΤ ΒΟΣΗ ΣΗ Σ.Κ. ΘΔΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»», (ζρεηηθό
ην αξηζ. 16296/18-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16259/18-11-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε
Έξγσλ Τπνδνκήο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΤ ΒΟΣΗ ΣΗ Σ.Κ. ΘΔΑ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ»΄΄ - ΥΔΣ.: - 1. Η αξηζ. πξση. 7691 / 17-02-2020 ζύκβαζε. - 2. Η ππ’ αξηζ.
815/10-11-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα
ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο ηεο κειέηεο κε ηίηιν
«ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΤ ΒΟΣΗ ΣΗ Σ.Κ. ΘΔΑ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ», κε αλάδνρν ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Υ. ΥΙΧΝΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.», κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηξηώλ (3) κελώλ, ήηνη
έσο ηελ 14/3/2021, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ N.4412/2016. Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα αλαθεξόκελα ζηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε, από ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο γεσηερληθήο κειέηεο δηαπηζηώζεθε αζηάζεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο
(νξηαθή ηζνξξνπία), θαζόζνλ, δελ πιεξνύληαλ 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). - Καηόπηλ ηνύηνπ, απαηηήζεθε ε εθηέιεζε πξόζζεησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ
ώζηε λα απνζαθεληζηνύλ νη γεσηερληθέο ζπλζήθεο αλάληε ηεο ππό κειέηε νδνύ θαη
ζπληάρζεθε ν 1νο πγθξηηηθόο Πίλαθαο θαη ην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε
ηελ ππ’ αξηζ. 815/10-11-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - Μεηά από ηα
παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα λα εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο
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ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο παξαπάλσ κειέηεο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 184
ηνπ N.4412/2016 θαη εηδηθόηεξα ηεο παξάγξαθν 3 απηνύ (νξηαθή πξνζεζκία), ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ηξηώλ (3) κελώλ, ήηνη κέρξη ηελ 14/3/2021, κε παξάιιειε κεηάζεζε ησλ
θαζαξώλ ρξόλσλ νινθιήξσζεο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο κέρξη ηελ 14/12/2020 θαη ηεο
ζηαηηθήο κειέηεο κέρξη ηελ 14/1/2021. - Δπηπιένλ ζαο πιεξνθνξνύκε όηη: -*Με ηελ ππ’
αξ. 665 / 2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ην Πξαθηηθό ΙΙΙ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο ζηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα «Υ. Υηώλεο ύκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ.». -*Η ζύκβαζε ηεο κειέηεο ππνγξάθεθε
ζηηο 14-2-2020 θαη έιαβε αξηζ. πξση. 7691/17-2-2020. -*Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο κειέηεο
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 33.250,82 € (κε Φ.Π.Α.) κε ρξεκαηνδόηεζε ΑΣΑ. -*Η ζπλνιηθή
πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) κήλεο
θαη ν θαζαξόο ρξόλνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζε επηά (7) κήλεο από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ήηνη έσο ηελ 14-12-2020. -*Με ηελ ππ’ αξηζ.
815/10-11-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ν 1νο πγθξηηηθόο
Πίλαθαο (1νο .Π) θαη ην 1ν Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ
(1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), ρσξίο κεηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.
– πλεκκέλα - Δηζεγεηηθή έθζεζε. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο.Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 184 ηνπ N.4412/2016 θαη εηδηθόηεξα ηελ παξάγξαθν 3 απηνύ
(νξηαθή πξνζεζκία), εγκρίνει ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο
κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΤ ΒΟΣΗ ΣΗ Σ.Κ. ΘΔΑ
ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», θαηά 3 κήλεο, ήηοι μέτρι ηην 14η/3/2021, κε παξάιιειε κεηάζεζε
ησλ θαζαξώλ ρξόλσλ νινθιήξσζεο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο κέρξη ηελ 14ε/12/2020 θαη
ηεο ζηαηηθήο κειέηεο κέρξη ηελ 14ε/1/2021.
ύκθσλα κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, από ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο γεσηερληθήο κειέηεο δηαπηζηώζεθε αζηάζεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο
(νξηαθή ηζνξξνπία), θαζόζνλ, δελ πιεξνύληαλ 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).
Καηόπηλ ηνύηνπ, απαηηήζεθε ε εθηέιεζε πξόζζεησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ ώζηε λα
απνζαθεληζηνύλ νη γεσηερληθέο ζπλζήθεο αλάληε ηεο ππό κειέηε νδνύ θαη ζπληάρζεθε ν
1νο πγθξηηηθόο Πίλαθαο θαη ην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ.
815/10-11-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Με ηελ ππ’ αξ. 665/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ην
Πξαθηηθό ΙΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο
ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «Υ. Υηώλεο ύκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ.»
Η ζύκβαζε ηεο κειέηεο ππνγξάθεθε ζηηο 14-2-2020 θαη έιαβε αξηζ. πξση.
7691/17-2-2020.
Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 33.250,82 € (κε Φ.Π.Α.)
κε ρξεκαηνδόηεζε ΑΣΑ.
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Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη
ζε δέθα (10) κήλεο θαη ν θαζαξόο ρξόλνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζε επηά (7)
κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ήηνη έσο ηελ 14η-12-2020.
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