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Αριθμός 28    

2
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 22
ας

 Ηανοσαρίοσ 2020 

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

 

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 22
α
 Ηανοσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 2/17-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (27) 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] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 21/2020) θαη 

επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 25/2020). 

Η θα Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 26/2020).  

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο Τζηκπνύθεο θαη 

Πέηξνο Χσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

 Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε 1
νπ

 Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα, 1
νπ

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. θαη ζύλαςε 1
εο

 Σπκπιεξσκαηηθήο 

Σύκβαζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)», κε αλάδνρν ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία ΣΙΓΜΑ ΜΔΛΔΤΨΝ Α.Δ.», ζέηνληαο ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 523/15-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 499/15-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο (Γ/λζε Έξγσλ 

Υπνδνκήο – Τκήκα Οδνπνηίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε 1
νπ

 Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα, 1
νπ

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. 

θαη ζύλαςε 1
εο

 Σπκπιεξσκαηηθήο Σύκβαζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθή κειέηε 

γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ 

νξίσλ ηνπ (2014)», κε αλάδνρν ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία ΣΙΓΜΑ 

ΜΔΛΔΤΨΝ Α.Δ.΄΄ - ΣΦΔΤ.: - α. Η αξηζ. πξση. 57750/7-10-2019 ζύκβαζε. - β. Τν 13
ν 

πξαθηηθό έηνπο 2019 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Τ.Σ.Γ.Δ. ηεο Π.Γ.Δ. πνπ δηαβηβάζηεθε ζηελ 

ππεξεζία καο κε ην αξηζ. πξση. 155/12-12-2019 έγγξαθν - Σαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα 

ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Υπνδνκήο, Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο ηεο 

κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)», κε αλάδνρν ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα κε ηελ επσλπκία ΣΙΓΜΑ ΜΔΛΔΤΨΝ Α.Δ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη γηα ηελ έγθξηζε 

ηνπ 1
νπ

 Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα, 1
νπ

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. θαη ζύλαςε 1
εο

 Σπκπιεξσκαηηθήο 

Σύκβαζεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο. - Ο 1
νο

 Σπγθξηηηθόο Πίλαθαο ηεο κειέηεο ζπληάρζεθε 
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ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (παξ. 4, άξζξν 186) γηα ηελ δηάζεζε κέξνπο 

ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ ηεο ζύκβαζεο θαζώο θαη κε ην άξζξν 132 §1(β) ηνπ 

Ν.4412/16 γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο. - Δηδηθόηεξα, γηα ηελ δηάζεζε κέξνπο ησλ 

απξνβιέπησλ δαπαλώλ, ζύκθσλα θαη κε ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα ησλ γεσηερληθώλ 

εξεπλώλ: -*Σηελ πεξηνρή ηεο νδνύ Παπινπνύινπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

ηαμηλόκεζε ησλ ζρεκαηηζκώλ ζε γεσηερληθέο ελόηεηεο θαη ε δεκηνπξγία 

αληηπξνζσπεπηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ απαξαίηεησλ αλαιύζεσλ επζηάζεηαο 

πξαλώλ θαηά κήθνο ηεο νδνύ θαη ζε όιν ην βάζνο ησλ γεσηξήζεσλ, θαη νη δπν γεσηξήζεηο 

ζα εθηειεζηνύλ ζε βάζνο 20 κ. -*Σηελ νδό Παπζαλία πνπ νδεγεί ζην θνηκεηήξην 

Καιιηζέαο, ιακβάλνληαο ππόςε, όηη, νη γεσινγηθέο-γεσηερληθέο ζπλζήθεο θαηά κήθνο ηεο 

νδνύ δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά, αιιά θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

γεσηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ βιαβώλ ζηνλ δξόκν, αληί δπν 

γεσηξήζεσλ βάζνπο 20 θαη 15 κέηξσλ, ζα εθηειεζηεί ε κηα γεώηξεζε βάζνπο 20 κ. - Με 

ηελ εθαξκνγή ησλ απμνκεηώζεσλ όζνλ αθνξά ην βάζνο ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ, 

κεηώλεηαη ην κήθνο ησλ γεσηξήζεσλ θαηά 10 κ. θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε απηώλ. - 

Σπλαθόινπζα θαη ζύκθσλα θαη κε ηηο εθηηκώκελεο γεσηερληθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή 

ησλ έξγσλ, όπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα, αλαπξνζαξκόδεηαη ην πξόγξακκα ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ από ην νπνίν πξνθύπηεη κηθξή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο 

δαπάλεο απηώλ. - Τέινο ε δαπάλε γηα ηελ ζύληαμε ηεο γεσηερληθήο κειέηεο απμάλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη ζπλνιηθέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθδεισζεί 

θαηλόκελα αζηάζεηαο θαη απαηηείηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε εθπόλεζε γεσηερληθήο κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο θαηνιίζζεζεο ζε έθηαζε 1.800 η.κ. γηα ηελ πεξηνρή ηεο νδνύ 

Παπινπνύινπ θαη ζε έθηαζε 510 η.κ. θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θνηκεηεξίνπ Καιιηζέαο. - 

Δπηπιένλ, κεηά ην κε Αξ. Δζση. Αιι. 6387/18-11-2019 έγγξαθν ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρ/θνύ - Η/Μ Έξγνπ & Έξγσλ Υπνδνκήο, ιόγσ ηνπ επείγνληνο, ζα εθηειεζηνύλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο γεσηερληθέο 

έξεπλεο θαη γλσκαηεύζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ ζηνλ 

ΦΥΤΑ Ξεξόιαθθα Παηξώλ. - Οη πξόζζεηεο απηέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηάλνημε 

δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 50 κ. κεηά ησλ επηηόπνπ θαη 

εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ θαη ηε ζύληαμε ησλ απαξαίηεησλ γλσκαηεύζεσλ γηα ηηο λέεο 

εγθαηαζηάζεηο ήηνη γηα ηελ ζεκειίσζε απηώλ θαζώο θαη έιεγρν ηεο επζηάζεηαο ησλ 

ηερλεηώλ πξαλώλ. - Σπκπεξαζκαηηθά, ε δαπάλε ησλ ηειηθώο πξνηεηλόκελσλ εξγαζηώλ 

πξνέθπςαλ ιόγσ απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο (δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο) πνπ εμαξηώληαη ηόζν 

από ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ππεδάθνπο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο όζν θαη ηελ 

ζύζηαζε ησλ δεηγκάησλ γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαζώο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ ζηνλ ΦΥΤΑ Ξεξόιαθθα Παηξώλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ. - Δπηπιένλ, ζαο 

πιεξνθνξνύκε όηη: - 1 Με ηελ ππ’ αξ. 311 / 2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

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

εθηειεζηηθώλ απηνύ δηαηαγκάησλ, αλαηέζεθε ζηε ζύκπξαμε γξαθείσλ κειεηώλ: «ΣΙΓΜΑ 

ΜΔΛΔΤΨΝ ΑΔ», ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)». – 2. Η 

ζύκβαζε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ππνγξάθεθε ζηηο 03-10-2019 κε αξηζ. πξση. 

57750/07-10-2019. – 3. Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 26.450,00 € 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 έμη (6) κήλεο από 
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ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ επηβιέπνληνο, ζύκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. – 5. 

Με ην αξηζ. πξση. 155/12-12-2019 έγγξαθν ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο δηαβηβάζηεθε ζηελ Υπεξεζία καο ην απόζπαζκα ηνπ 

13νπ πξαθηηθνύ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 4-12-2019 κε ην νπνίν ην Σπκβνύιην γλσκνδόηεζε 

ππέξ ηεο έγθξηζεο ηνπ 1
νπ

 Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα (1
νπ

 Σ.Π.) θαη ηνπ 1
νπ

 Πξσηνθόιινπ 

Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ (1
νπ

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) θαη ηεο ζύλαςεο ηεο 1
εο

 

Σπκπιεξσκαηηθήο Σύκβαζεο (1
εο

 Σ.Σ.), ζύκθσλα θαη κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο. - Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, ζαο ελεκεξώλνπκε, όηη: -*Με ηνλ 

παξόληα 1
ν
 Σ.Π., ην ζπλνιηθό θόζηνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

39.640,13 επξώ, πξνζηηζέκελνπ ηνπ ΦΠΑ ζην πνζό ησλ 49.153,76 επξώ, ελώ, ε ζπλνιηθή 

ακνηβή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ζα ππνγξαθεί 

ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 13.190,13 €, πξνζηηζεκέλνπ δε ηνπ 

Φ.Π.Α. ζην πνζό ησλ 16.355,76 €. -*Η ππέξβαζε από ηελ ζπκβαηηθή ακνηβή θαηά 

13.190,13 επξώ (49.87%) ππνιείπεηαη ηνπ 50% ηνπ άξζξνπ 132 §1(β) ηνπ Ν.4412/16. -

*Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κειέηεο πξέπεη λα ππνγξαθεί ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε, ζηελ 

νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη νη εμήο λένη όξνη: - 1. Η επέθηαζε ηνπ θπζηθνύ θαη 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ παξόληα 1ν Σ.Π. 

– 2. Η πξνζθόκηζε πξόζζεηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο κειέηεο πνζνύ 

660,00 €, ην νπνίν αζξνηδόκελν κε ηελ ήδε θαηαηεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή ησλ 1.322,50 

€ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ακνηβήο ηεο κειέηεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ παξόληα 1
ν
 Σ.Π. – 

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

Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηνλ 1
ν 

Σπγθξηηηθό Πίλαθα (1
ν 

Σ.Π.), ην 1
ν
 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.,. ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ Σπλεδξίαζεο ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε θαη ηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019) θαη ην Ν.4412/2016, εγκρίνει: ηον 1
ο
 

σγκριηικό Πίνακα, ηο 1
ο
 Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. και ηη ζύναψη 1

ης
 σμπληρωμαηικής 

ύμβαζης ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)», ζύκθσλα κε όζα 

αλαθέξνληαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε. 

Σηε ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε, ζα πεξηιακβάλνληαη νη εμήο λένη όξνη: 

1. Η επέθηαζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηνλ 1ν Σπγθξηηηθό Πίλαθα. 

2. Η πξνζθόκηζε πξόζζεηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο κειέηεο 

πνζνύ 660,00 €, ην νπνίν αζξνηδόκελν κε ηελ ήδε θαηαηεζείζα εγγπεηηθή 

επηζηνιή ησλ 1.322,50 € αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ακνηβήο ηεο κειέηεο πνπ 

θαζνξίδεηαη κε ηνλ 1
ν 
Σπγθξηηηθό Πίλαθα.  

 

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 ηων απροβλέπηων δαπανών ηης 

ζύμβαζης θαζώο θαη κε ην άξζξν 132 §1(β) ηνπ Ν.4412/16 για ηις ζσμπληρωμαηικές 

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

εγθεθξηκέλν πξόγξακκα ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ:  

 Σηελ πεξηνρή ηεο νδνύ Παπινπνύινπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ηαμηλόκεζε ησλ 

ζρεκαηηζκώλ ζε γεσηερληθέο ελόηεηεο θαη ε δεκηνπξγία αληηπξνζσπεπηηθνύ κνληέινπ 

γηα ηελ εθπόλεζε ησλ απαξαίηεησλ αλαιύζεσλ επζηάζεηαο πξαλώλ θαηά κήθνο ηεο 

νδνύ θαη ζε όιν ην βάζνο ησλ γεσηξήζεσλ, θαη νη δπν γεσηξήζεηο ζα εθηειεζηνύλ ζε 

βάζνο 20 κ. 

 Σηελ νδό Παπζαλία πνπ νδεγεί ζην θνηκεηήξην Καιιηζέαο, ιακβάλνληαο ππόςε, όηη, 

νη γεσινγηθέο-γεσηερληθέο ζπλζήθεο θαηά κήθνο ηεο νδνύ δελ κεηαβάιινληαη 

ζεκαληηθά, αιιά θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ γεσηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ 

ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ βιαβώλ ζηνλ δξόκν, αληί δπν γεσηξήζεσλ βάζνπο 20 θαη 15 

κέηξσλ, ζα εθηειεζηεί ε κηα γεώηξεζε βάζνπο 20 κ.  

Με ηελ εθαξκνγή ησλ απμνκεηώζεσλ όζνλ αθνξά ην βάζνο ησλ γεσηερληθώλ 

εξεπλώλ, κεηώλεηαη ην κήθνο ησλ γεσηξήζεσλ θαηά 10 κ. θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε απηώλ. 

Σπλαθόινπζα θαη ζύκθσλα θαη κε ηηο εθηηκώκελεο γεσηερληθέο ζπλζήθεο ζηελ 

πεξηνρή ησλ έξγσλ, όπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα, αλαπξνζαξκόδεηαη ην 

πξόγξακκα ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ από ην νπνίν πξνθύπηεη κηθξή αύμεζε ηνπ 

αξηζκνύ θαη ηεο δαπάλεο απηώλ. 

Η δαπάλε γηα ηελ ζύληαμε ηεο γεσηερληθήο κειέηεο απμάλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ νη ζπλνιηθέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθδεισζεί θαηλόκελα αζηάζεηαο 

θαη απαηηείηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε εθπόλεζε γεσηερληθήο κειέηεο απνθαηάζηαζεο θαηνιίζζεζεο 

ζε έθηαζε 1.800 η.κ. γηα ηελ πεξηνρή ηεο νδνύ Παπινπνύινπ θαη ζε έθηαζε 510 η.κ. θαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ θνηκεηεξίνπ Καιιηζέαο. 

Μεηά ην κε Αξ. Δζση. Αιι. 6387/18-11-2019 έγγξαθν ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρ/θνύ 

- Η/Μ Έξγνπ & Έξγσλ Υπνδνκήο, ιόγσ ηνπ επείγνληνο, ζα εθηειεζηνύλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο γεσηερληθέο 

έξεπλεο θαη γλσκαηεύζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ ζηνλ 

ΦΥΤΑ Ξεξόιαθθα Παηξώλ. 

Οη πξόζζεηεο απηέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηάλνημε δεηγκαηνιεπηηθώλ 

γεσηξήζεσλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 50 κ. κεηά ησλ επηηόπνπ θαη εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ θαη 

ηε ζύληαμε ησλ απαξαίηεησλ γλσκαηεύζεσλ γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ήηνη γηα ηελ 

ζεκειίσζε απηώλ θαζώο θαη έιεγρν ηεο επζηάζεηαο ησλ ηερλεηώλ πξαλώλ. 

Η δαπάλε ησλ ηειηθώο πξνηεηλόκελσλ εξγαζηώλ πξνέθπςαλ ιόγσ απξόβιεπησλ 

πεξηζηάζεσλ δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (δεηγκαηνιεπηηθέο 

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

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

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαζώο θαη ησλ απαξαίηεησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ γεσηερληθώλ 

εξεπλώλ ζηνλ ΦΥΤΑ Ξεξόιαθθα Παηξώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ. 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ: 

1. Με ηελ ππ’ αξ. 311/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

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

δηαηαγκάησλ, αλαηέζεθε ζηε ζύκπξαμε γξαθείσλ κειεηώλ: «ΣΙΓΜΑ ΜΔΛΔΤΨΝ 

ΑΔ», ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)». 

2. Η ζύκβαζε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ππνγξάθεθε ζηηο 03-10-2019 κε αξηζ. 

πξση. 57750/07-10-2019. 
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3. Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 26.450,00 €, 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 έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ επηβιέπνληνο, ζύκθσλα θαη κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 

5. Με ην αξηζ. πξση. 155/12-12-2019 έγγξαθν ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο δηαβηβάζηεθε ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία ην 

απόζπαζκα ηνπ 13
νπ

 πξαθηηθνύ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 4
εο

-12-2019 κε ην νπνίν ην 

Σπκβνύιην γλσκνδόηεζε ππέξ ηεο έγθξηζεο ηνπ 1
νπ

 Σπγθξηηηθνύ Πίλαθα (1
νπ

 Σ.Π.) 

θαη ηνπ 1
νπ

 Πξσηνθόιινπ Καλνληζκνύ Τηκώλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ (1
νπ

 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ.) θαη ηεο ζύλαςεο ηεο 1
εο

 Σπκπιεξσκαηηθήο Σύκβαζεο (1
εο

 Σ.Σ.), 

ζύκθσλα θαη κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λνπζαο Υπεξεζίαο. 

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

39.640,13 εσρώ, πξνζηηζέκελνπ ηνπ ΦΠΑ ζην πνζό ησλ 49.153,76 εσρώ, ελώ, ε 

ζπλνιηθή ακνηβή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ζα 

ππνγξαθεί ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 13.190,13 €, 

πξνζηηζεκέλνπ δε ηνπ Φ.Π.Α. ζην πνζό ησλ 16.355,76 €. 

 Η ππέξβαζε από ηελ ζπκβαηηθή ακνηβή θαηά 13.190,13 εσρώ (49.87%) ππνιείπεηαη 

ηνπ 50% ηνπ άξζξνπ 132 §1(β) ηνπ Ν.4412/16. 

 
 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                    Σα Παρόνηα Μέλη 
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