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ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19.00, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 19/25-9-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη
δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ,
γηα ηελ εμέηαζε ησλ (14) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε
ηνπ ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνχιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο
Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνχδαο
Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμφπνπινο
Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 27) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 28)
Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 29) Καπθάο Γεψξγηνο, 30) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 31) Νηθνιφπνπινο
Νηθφιανο, 32) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 35)
Παηνχραο Υξήζηνο, 36) Ρψξνο Γεψξγηνο, 37) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο,
39) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 40) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαη 41) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Κνπλάβεο Αληψληνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, Φηινπνχινπ
Μαξία θαη Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Ο θ. Γξεγφξεο Ζιίαο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο, δελ εηζήιζαλ απφ ηελ αξρή ηεο
ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα φπσο θαίλεηαη απφ ηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε ν θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ελψ απνρψξεζαλ
νη θ.θ. Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Καπθάο Γεψξγηνο, Νηξίληαο
Θεφδσξνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο, ρξέε δε Γξακκαηεύνπζαο αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ
Ηνπιία).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Έγθξηζε ρεδίνπ
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ ζηε ζέζε Φιφθα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν
ηνπ Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηφηεηαο- Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ- Γξαθείν Αλη/ξρνπ- κε αξηζ.
13309/29-9-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 13360/30-9-2020)
(ην νπνίν θεξχρζεθε θαηεπείγνλ κε ηελ αξηζ. 285/2020 Α.Γ..).
Σν ώκα, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
1. Σν ΦΔΚ 439/13.02.2020 Β΄ Σεχρνο «πεξί Έγθξηζεο πζηαηηθήο Πξάμεο ηνπ πλδέζκνπ
Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ.Α.) Ν. Αραΐαο, κεηά απφ ζπγρψλεπζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 4555/2018».
2. Σελ κε θσδ.14.6Η.27.8.1.3 α/α ΟΠ ΔΠΑ 3352 πξφζθιεζε «ΤΠΟΓΟΜΔ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 14 «ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (Σ)» ηεο Δηδηθήο
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη κε ηίηιν «Τινπνίεζε ψξηκσλ έξγσλ αλάθηεζεο ή/θαη δηάζεζεο αζηηθψλ
απνβιήησλ».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
Αλαιπηηθά:
Ο ΤΓΗΑ Ν. Αραΐαο, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π):
ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
14
«ΓΗΑΣΖΡΖΖ
ΚΑΗ
ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (Σ)»
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη κε ηίηιν «Τινπνίεζε ψξηκσλ έξγσλ αλάθηεζεο ή/θαη δηάζεζεο
αζηηθψλ απνβιήησλ» πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Δγθαηαζηάζεηο
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ζηε ζέζε Φιφθα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο».
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:

Τπνέξγν 1: (i) Μία (1) Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ)
δπλακηθφηεηαο 53.000 t/έηνο πεξίπνπ. ηε ΜΔΑ ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ηα
ππνιεηκκαηηθά απνξξίκκαηα κεηά απφ Γηαινγή ζηελ Πεγή (ΓζΠ) ησλ Γήκσλ
Παηξέσλ, Γπηηθήο Αραΐαο θαη Δξπκάλζνπ ηεο ΠΔ Αραΐαο, ην ππφιεηκκα ηνπ ΚΓΑΤ
Πάηξαο θαη ην ππφιεηκκα ησλ δχν Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ (ΜΔΒ)
απφ θάζε κνλάδα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή ελφηεηα. Ζ ΜΔΑ ζα
πεξηιακβάλεη επί κέξνπο (α) κεραληθή δηαινγή/δηαρσξηζκφ θαη αλάθηεζε πιηθψλ θαη
(β) αεξφβηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ δηαρσξηδνκέλσλ βηνγελψλ νξγαληθψλ, σξίκαλζε θαη
ξαθηλάξηζκα ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ πιηθνχ πξνο παξαγσγή compost ηχπνπ Α. (ii)
Μία (1) Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ (ΜΔΒ) δπλακηθφηεηαο 8.000 t/έηνο
πεξίπνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Γπηηθήο Αραΐαο, Δξχκαλζνπ θαη ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, κε θνκπνζηνπνίεζε, σξίκαλζε θαη ξαθηλάξηζκα ησλ
βηναπνβιήησλ πξνο παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο compost.

Τπνέξγν 2: Παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

Τπνέξγν 3: πλδέζεηο θαη κεηαθνξά ΟΚΧ.

Τπνέξγν 4: Αξραηνινγηθέο εξγαζίεο θαη έξεπλαο ή επίβιεςε.

Τπνέξγν 5: Απαιινηξηψζεηο.
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ:
Ο ΤΓΗΑ Ν. Αραΐαο είλαη ν «θχξηνο ηνπ έξγνπ», αιιά δελ δηαζέηεη ηερληθή
ππεξεζία πνπ λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
2
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πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 - 2020, ελψ ν Γήκνο
Παηξέσλ κέινο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Αραΐαο δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο (δηνηθεηηθή
θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαη ν Γήκνο Γπηηθήο
Αραΐαο, κέινο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. Αραΐαο, έρεη ηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ
έξγνπ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην:
1. Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
ηε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Δγθαηαζηάζεηο
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ζηε ζέζε Φιφθα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο», σο θάησζη:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010

Μεηαμχ
1. Σνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΤΓΗΑ) Ν. Αραΐαο
2. Σνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη
3. Σνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο
γηα ηελ Πξάμε
«ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΖ ΘΔΖ ΦΛΟΚΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ
«ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΘΔΖ ΦΛΟΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΨΑ»

1.

2.
3.

1.

2.

3.

ηα Λνπζηθά, ζήκεξα ηελ … επηεκβξίνπ 2020 , κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ (ζηελ
ζπλέρεηα «ζπκβαιιφκελα κέξε») :
ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Αραΐαο, πνπ εδξεχεη ζηα Λνπζηθά, φπσο
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν θ. Αιεμφπνπιν Γξεγφξε θαη ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη
εθεμήο «ΤΓΗΑ Ν. ΑΥΑΗΑ»
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν θ.
Πειεηίδε Κσλζηαληίλν
ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Κάησ Αραΐα, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ
Γήκαξρν θ. Μπισλά πχξν
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ
δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά :
Σν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 απηνχ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
Σελ κε θσδ.14.6Η.27.8.1.3 α/α ΟΠ ΔΠΑ 3352 πξφζθιεζε «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ,
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 14 «
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ- ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ
ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (Σ)» ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ
3
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4.

5.

6.

θαη Σ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη κε ηίηιν «Τινπνίεζε ψξηκσλ έξγσλ
αλάθηεζεο ή/θαη δηάζεζεο αζηηθψλ απνβιήησλ»
Σελ ππ' αξηζ. ……/2020 (ΑΓΑ: …) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΤΓΗΑ Ν.
ΑΥΑΗΑ , κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν λφκηκνο
εθπξφζσπφο ηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
Σελ ππ' αξηζ. …../2020 (ΑΓΑ: ………………..) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν λφκηκνο
εθπξφζσπφο ηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
Σελ ππ' αξηζ. ……../2020 (ΑΓΑ: ……) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο
Αραΐαο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν λφκηκνο
εθπξφζσπφο ηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
ζπκθσλνύληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίαο απνδεθηά ηα αθόινπζα:

•

ΠΡΟΟΗΜΗΟ
Ο ΤΓΗΑ Ν. ΑΥΑΗΑ, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π): «ΤΠΟΓΟΜΔ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ,
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΗ
ΑΔΗΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ»
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 14 « ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ- ΠΡΟΑΓΧΓΖ
ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (Σ)» ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο
Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη κε ηίηιν
«Τινπνίεζε ψξηκσλ έξγσλ αλάθηεζεο ή/θαη δηάζεζεο αζηηθψλ απνβιήησλ» πξνγξακκαηίδεη
ηελπινπνίεζε ηεο πξάμεο «ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΘΔΖ
ΦΛΟΚΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΨΑ», ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο
«ην Έξγν».
ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
Τπνέξγν 1: (τ) Μία (1) Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) δπλακηθφηεηαο 53.000t/έηνο
πεξίπνπ. ηε ΜΔΑ ζα πθίζηαληαη επεμεξγαζία ηα ππνιεηκκαηηθά απνξξίκκαηα κεηά απφ Γηαινγή
ζηελ Πεγή (ΓζΠ) ησλ Γήκσλ Παηξέσλ, Γπηηθήο Αραΐαο θαη Δξπκάλζνπ ηεο ΠΔ Αραΐαο, ην
ππφιεηκκα ηνπ ΚΓΑΤ Πάηξαο θαη ην ππφιεηκκα ησλ δχν Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ
(ΜΔΒ) απφ θάζε κνλάδα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή ελφηεηα. Ζ ΜΔΑ ζα
πεξηιακβάλεη επί κέξνπο (α) κεραληθή δηαινγή / δηαρσξηζκφ θαη αλάθηεζε πιηθψλ θαη (β) αεξφβηα
ζηαζεξνπνίεζε ησλ δηαρσξηδνκέλσλ βηνγελψλ νξγαληθψλ, σξίκαλζε θαη ξαθηλάξηζκα ηνπ
ζηαζεξνπνηεκέλνπ πιηθνχ πξνο παξαγσγή compostηχπνπ Α. (ii) Μία (1) Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο
Βηναπνβιήησλ (ΜΔΒ) δπλακηθφηεηαο 8.000 t/έηνο πεξίπνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ
Γπηηθήο Αραΐαο, Δξχκαλζνπ θαη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε θνκπνζηνπνίεζε, σξίκαλζε θαη
ξαθηλάξηζκα ησλ βηναπνβιήησλ πξνο παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο compost.
Τπνέξγν 2: Παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

•

Τπνέξγν 3: πλδέζεηο θαη κεηαθνξά ΟΚΧ.

•

Τπνέξγν 4: Αξραηνινγηθέο εξγαζίεο θαη έξεπλαο ή επίβιεςε

•

Τπνέξγν 5: Απαιινηξηψζεηο

•

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ:
•

ν ΤΓΗΑ Ν. ΑΥΑΗΑ είλαη ν «θχξηνο ηνπ έξγνπ», αιιά δελ δηαζέηεη ηερληθή ππεξεζία πνπ λα
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θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020,
ν Γ. Παηξέσλ κέινο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. ΑΥΑΗΑ δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο (δηνηθεηηθή
θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαη
• ν Γ. Γπηηθήο Αραΐαο, κέινο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. ΑΥΑΗΑ, έρεη ηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ
αξκνδηνηήησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο:
 ν ΤΓΗΑ Ν. ΑΥΑΗΑ, εθηφο απφ Κχξηνο ηνπ έξγνπ, είλαη θαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ ζην
Δ.Π.ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ θαη ιήπηεο
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΠΓΔ, θαζψο θαη ε πξντζηακέλε αξρή ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΓΗΑ Ν. ΑΥΑΗΑ., θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ , ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηελ
ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
 ν Γήκoο Παηξέσλ ζα δηαζέζεη ηελ Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ & Ζ/Μ πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ αλαιακβάλεη ηελ
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο επνπηείαο θαη επίβιεςεο ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ.
 Ο Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο ζπκκεηέρεη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
 Σερληθά ζπκβνχιηα, έθαζην θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηαο, είλαη ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ
Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ην πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ / ηκήκα
Καηαζθεπψλ Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ.
•

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα:
2.1. Ο ΤΓΗΑ σο Κύξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη:


χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΓΗΑ Ν.
ΑΥΑΗΑ, αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο πξντζηακέλεο αξρήο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαγσληζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ , ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηεο ππνγξαθήο ησλ
ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.



Να παξαθνινπζεί, σο πξντζηακέλε αξρή ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.



Να ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.



Να ηεξεί σο Γηθαηνχρνο ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο πξάμεο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 4314/2014 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο 2014-2020 θαη φπσο ηζρχεη.
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Να εμαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ κεξηκλψληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή
απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ.



Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο
αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ ή ινηπνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ (επηρεηξήζεηο ΧΚΟ,
Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θιπ).



Να δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.



Να νξίζεη εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.



Να δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα
ηελ ππνβνήζεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.



Να παξέρεη έγθαηξα ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο Φνξείο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.



Να πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
Έξγνπ.



Να πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ.



Να δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.



Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκβαιιφκελνπο
πξνβνιή ηνπ Έξγνπ.

Φνξείο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ

2.2. Γήκνο Παηξέσλ αλαιακβάλεη:


Να παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθά κε ην έξγν.




Να ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
Να εθηειεί ηνλ ξφιν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ



Να ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ γηα ηελ ππνβνιή ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δ.Π. ηνπ
Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ.



Σε κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ (εγθξίζεηο κειεηψλ, έγθξηζε
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, άδεηεο ιεηηνπξγίαο θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο



Να δηαζέζεη ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληθνχο θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ επίβιεςεο, δηεχζπλζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ.
Να δηαζέζεη ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Τπεξεζία γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ Έξγνπ εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.



2.3. Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο:


Να ζπλεξγαζηεί κε ηελ Πξντζηάκελε Αξρή θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ππνζηεξίδνληάο ηελ κε ην
ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.



Να παξαθνινπζεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
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αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ.


Να ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΑ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
αλέξρεηαη ζην ησλ 38.189.673,95 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. Δηδηθφηεξα, ν
πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ αλαιχεηαη σο εμήο:
• Καηαζθεπή Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΔΑ) &
Καηαζθεπή Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ (ΜΔΒ):
37.432.508,84. €
• Παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
307.165,11 €
• πλδέζεηο θαη κεηαθνξά ΟΚΧ.
320.000,00€
• Αξραηνινγηθέο εξγαζίεο θαη έξεπλαο ή επίβιεςε
50.000,00 €
• Απαιινηξηψζεηο
80.000,00€
Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ππνδείμεηο ηεο Κνηλήο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Διατειριζηικής Αρτής ηοσ Ε.Π.,
εθφζνλ ηξνπνπνηεζνχλ ηα ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο.
Οη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην ΠΓΔ

ΑΡΘΡΟ 4
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I θαη νπνηεζδήπνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 6 κήλεο γίλνληαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κνηλήο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΗΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.
2α ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010, ζπζηήλεηαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο κε ηελ επσλπκία
«Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηα Λνπζηθά Αραΐαο.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
πνπ ζα νξίζεη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν εθπξφζσπνο ηνπ
Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Σν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο
πξάμεο ζην «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 14 « ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (Σ)» ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο
Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη κε
ηίηιν «Τινπνίεζε ψξηκσλ έξγσλ αλάθηεζεο ή/θαη δηάζεζεο αζηηθψλ απνβιήησλ», ν Κχξηνο ηνπ
έξγνπ θαη νη αληηζπκβαιιφκελνη θνξείο νξίδνπλ ηα κέιε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.
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Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε
φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ
ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ κεξψλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη
ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο, ε αηηηνινγεκέλε ππφδεημε ηξνπνπνίεζεο ηεο
απφθαζεο έληαμεο πξάμεο, ε πέξαλ ηνπ εμακήλνπ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ε
επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε
αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ην κέιε ηεο εγθαίξσο
εγγξάθσο. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη
ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο
ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ
έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο.
Σν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Σερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία, κεηά απφ
αίηεκα ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθψλ
επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη δηθαίσκα
ςήθνπ. Οη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο δελ είλαη
δεζκεπηηθέο γηα ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη θαη ζπλεδξηάδεη εληφο 7 εκεξψλ κεηά απφ αίηεκα
νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά
ηε δηάξθεηά ηεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Κάζε κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε
ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη
ζε φια ηα κέιε αθνχ ππνγξαθνχλ.
Ζ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα ηα κέιε ηεο. Οη
απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ
κειψλ θαη δεζκεχνπλ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο,
θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΣΗ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ - ΤΝΔΠΔΗΔ
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη
νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα
αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ
Οη αληηζπκβαιιφκελνη Φνξείο επζχλνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Έλαληη ησλ
ηξίησλ νηαληηζπκβαιιφκελνη Φνξείο επζχλνληαη εηο νιφθιεξν απφ θνηλνχ κε ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΡΖΣΡΔ - ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε,
έζησ θαη ελφο απφ απηνχο, παξέρεη ην δηθαίσκα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα επηβάινπλ πνηληθή
ξήηξα κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο.
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ακνηβαίν ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπκβηβαζηηθή
επίιπζε ησλδηαθνξψλ, πνπ ελδερφκελα λα πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο
Πάηξαο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΔΣΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ - ΥΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ησλ
ζπκθσλεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη δπλαηή:
Α) ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη ην πξνζσπηθφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
Β) ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη κέζσλ ηνπ Κπξίνπ
Έξγνπ ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο Φνξείο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
11.1 Τπνθαηάζηαζε. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο Φνξείο ε ππνθαηάζηαζή ηνπ
απφ ηξίην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Αλ ρσξίζεη ππνθαηάζηαζε, ηφηε νη αληηζπκβαιιφκελνη
Φνξείο επζχλνληαη γηα θάζε πηαίζκα ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ελψ ζπγρξφλσο
ιχεηαη ε παξνχζα απφ ππαηηηφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ Φνξέσλ.
11.2 Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) ζην πιαίζην
εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξάςεη ε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα, ζα είλαη πάληνηε ζηε
δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ
ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε
ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθφ θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο
εθρσξνχληαη ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ακνηβήο.
11.3 Δκπηζηεπηηθόηεηα. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή
ιχζε απηήο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
κε γλσζηνπνηήζνπλ ζε ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη
δηεζλνχο ηχπνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ,
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νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ
εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή
ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε
ζηε ιήςε πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο
ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε απφδεημε
ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε
ζπκβαιιφκελν κέξνο απφ έλα θαη ην ηέηαξην ζα ππνβιεζεί ζηελ Ειδική Υπηρεζία Διατείριζης ηοσ
Ε.Π.

2. Οξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο
ηεο ζχκβαζεο ηνλ θ. Αζπξάγθαζν Νηθόιαν-Αλη/ξρν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ.
Κνξδά Υξήζην- Αλη/ξρν.
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο
ελέξγεηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ο Πξόεδξνο

Ζ Γξακκαηεύνπζα

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
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