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7ε σλεδρίαζε – δηα περηθοράς
Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέφλ
ηες 26ες Μαρηίοσ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26ε Μαρηίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 7/20-3-2020 ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
εζηάιε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα περηθοράς
ζσλεδρίαζε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ,
ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ
ηυν απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπυναφού COVID – 19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού
ηηρ διάδοζήρ ηος», γηα ηελ εμέηαζε ησλ (17) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο - Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο - Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 8)
Κνξδάο Υξήζηνο - Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο - Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο Αλη/ξρνο, 11) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή - Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 13)
Αζπξνύιηα νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17)
Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21)
Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24)
Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γξεγόξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο,
28) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 29) Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 30) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 31)
Καπθάο Γεώξγηνο, 32) Κνπλάβεο Αληώληνο, 33) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 34) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο,
35) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 36) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 37) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 38) Παπαδεκάηνο
Νηθόιανο, 39) Παηνύραο Υξήζηνο, 40) Ρώξνο Γεώξγηνο, 41) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 42) ηαδήκαο
Βαζίιεηνο, 43) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 44) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 45) Σξηαληαθπιιόπνπινο
Ναπνιέσλ, 46) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 47) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 48) Φσκάο Πέηξνο.
Ζ θα Φηινπνύινπ Μαξία δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε απαξηίαο από ηνλ θ. Πξόεδξν.
………………………………………………………………………………………………................

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ην αξηζ. 1 ζέκα
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε
απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο
161.229,70 € (πιένλ Φ.Π.Α.), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016», (ζρεηηθό
εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ- Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε
Έξγσλ Τπνδνκήο- Σκήκα Οδνπνηίαο- κε αξηζ. 3566/16-3-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ.3595/16-3-2020).
Σο ώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ελώ θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ρώξνο
Γεώξγηνο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο,
Γνύξνο Αζαλάζηνο, Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, ςήθηζαλ «θαηά», νη θ.θ.
Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Νηξίληαο Θεόδσξνο
δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεσθό», γηα ηνπο ιόγνπο θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαιπηηθά
αλαθέξνπλ ζε κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ απέζηεηιαλ. Σα κέιε ηεο
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δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πξσηεύνπζα μαλά – Γξεγόξεο Αιεμόπνπινο» ςήθηζαλ ππέξ κε ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνπλ ζε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ
απέζηεηιαλ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε
ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, 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», ηο ώκα:
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
o Σν άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010: «Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ
αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ» θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.
3852/2010: «Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: α)
(…), δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη
ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο
απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ (…) ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, (…)».,
θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
o Σν Γεκνηηθό πκβνύιην είλαη αξκόδην γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε
ππεξεζίαο ζε ηξίην θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ, ελώ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ην
αξκόδην όξγαλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πην πάλσ απόθαζεο κε ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ
πξάμεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ πξώηε, πνπ είλαη ε ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο, κέρξη ηελ ηειεπηαία (θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο). πλεπώο δελ είλαη
δπλαηή ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ, κε ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξηλ από ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ (Δι.πλ. Κιηκ.Ε Πξάμεηο 85, 110, 111/2012 θ.α.).
o ύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, εξγαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα ζπλήζε
θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο,
δελ επηηξέπεηαη λα αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αδηθαηνιόγεηε
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Δίλαη δε θαη’ εμαίξεζε δπλαηή, ζην βαζκό
πνπ απηό επηβάιιεηαη από ηηο αξρέο ηεο αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο, ε
αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηδηώηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπά, είηε εξγαζηώλ, εηδηθήο θύζεο,
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη πξνζσπηθό κε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη
εκπεηξία, πνπ δελ δηαζέηεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ήδε ππεξεηνύλ
πξνζσπηθό, είηε εξγαζηώλ, πνπ εκπίπηνπλ κελ ζηα θαζήθνληα ηνπ ππεξεηνύληνο
πξνζσπηθνύ, ην νπνίν όκσο, ελ όςεη ησλ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηηθώλ
ζπλζεθώλ, δελ επαξθεί ή αδπλαηεί λα εθηειέζεη, είηε, ηέινο, εξγαζηώλ πνπ απαηηνύλ ηε
ρξήζε ηερληθώλ κέζσλ πνπ δελ δηαζέηεη ε αξκόδηα ππεξεζία (Δι.πλ.Κιηκ.Σκ.7 Πξάμε
89/2016 θ.α.).
o Παξά ην γεγνλόο όηη, ν Γήκνο δηαζέηεη ηθαλό θαη έκπεηξν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό λα
επηβιέςεη ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ, θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο κειέηεο ζην ζύλνιό ηνπο, ε
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εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο δελ κπνξεί λα γίλεη από ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ,
θαζόζνλ, δελ δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη ην απαηηνύκελν
εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό θαη γηα ην ιόγν απηό θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάζεζε εθπόλεζεο
ηεο κειέηεο ζε ηδηώηε κειεηεηή ή γξαθείν κειεηώλ, κε προηεηλόκελε δηαδηθαζία
αλάζεζες ηελ αλοητηή δηαδηθαζία ηοσ άρζροσ 27 ηοσ Ν.4412/201, ζηελ νπνία, θάζε
ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ.
Δγθρίλεη ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο
θαηνιηζζήζεσλ 2019 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» ζε ηρίηο θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ κε
αλοητηή δηαδηθαζία, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016.
Οη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ ζα θαζνξηζηνύλ κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010.
Ζ εθηηκώκελε αμία ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 161.229,70 € (πιέολ Φ.Π.Α.)
θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο ησλ παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξηώλ
κειεηώλ:
1.
8.628,31 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16, CPV 71351810-4
2. 11.616,64 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20, CPV 71351910-5
3. 116.860,51 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21, CPV 71332000-4
4.
3.094,28 € γηα κειέηε θαηεγνξίαο 8, CPV 71335000-5
21.029,96 € γηα απξόβιεπηεο δαπάλεο.
Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 827/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο εγθξίζεθε ε δέζκεπζε
θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 70.000,00€ ζηνλ ΚΑ 30-7413.00008 γηα ην έηνο 2020.
Διεςκπινίζεηαι όηι:
θοπός 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.
Αληηθείκελο 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.
Ζ κειέηε 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
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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 κλίμακα 1:200, ζςνολικήρ έκηαζηρ 28 ζηπεμμάηυν.
 Γεωλογική μηκοηομή ζε κλίμακα 1:200, ζςνολικού μήκοςρ 280 μέηπυν.
 Γεωλογικέρ ηομέρ και διαηομέρ ζε κλίμακα 1:200, ζςνολικού μήκοςρ 400 μέηπυν.
 Τεσνικογεωλογικόρ σάπηηρ και γεωλογικήρ επικινδςνόηηηαρ ζε κλίμακα 1:200.
 Τεύσορ γεωλογικήρ μελέηηρ.
Γ)

Γεφηετληθή κειέηε
Πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο επηκέξνπο εξγαζίεο:
 Γεωηεσνική έπεςνα ςπαίθπος με ηην ανόπςξη οκηώ (8) επεςνηηικών - δειγμαηοληπηικών
γευηπήζευν ζςνολικού βάθοςρ 140 μέηπυν, ηην εκηέλεζη επιηόπος δοκιμών
εδαθομησανικήρ και ηη λήτη δειγμάηυν για ηην εκηέλεζη επγαζηηπιακών δοκιμών
πποζδιοπιζμού θςζικών και μησανικών σαπακηηπιζηικών,
 Σύνηαξη έκθεζηρ αξιολόγηζηρ ηυν γευηεσνικών επεςνών, η οποία θα πεπιλαμβάνει ηα
αναθεπόμενα ζηο άπθπο ΓΜΕ 1.3 ηηρ ςπ΄ απιθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ Β΄
2519/20-7-2017) απόθαζηρ Υποςπγού Υποδομών και Μεηαθοπών.
 Γεωηεσνική Μελέηη Αποκαηάζηαζηρ & Σηαθεποποίηζηρ Καηολίζθηζηρ, η οποία θα
πεπιλαμβάνει ηα αναθεπόμενα ζηο άπθπο ΓΜΕ 2.6.3 ηηρ ςπ΄ απιθμ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2519/20-7-2017) απόθαζηρ Υποςπγού
Υποδομών και Μεηαθοπών.
Ζ 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).
Ζ 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

ΑΔΑ: ΨΚΨΖΩΞΙ-13Ι

Πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο ηερληθνύ έξγνπ νδνύ Α΄ ή
Β΄ Καηεγνξίαο (ζπκβαηηθνί ηνίρνη αληηζηήξημεο).
Ζ 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.
ΓΗΠΑΓ/νηθ.372/30-5-2014 (Φ.Δ.Κ. 1457/Β/2014).
Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρφκέλε
Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ.
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

Ο Γρακκαηέας
ΑΝΓΡΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ

