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Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 29
ε
 Απξηιίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17:30, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκφ 9/24-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 

55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα 

μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης 

ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

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) Γξεγφξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 28) Γνχξνο 

Αζαλάζηνο, 29) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 30) Καπθάο Γεψξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληψληνο, 32) 

Μνίξαιεο Νηθφιανο, 33) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 34) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 35) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 

36) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 37) Παηνχραο Υξήζηνο, 38) Ρψξνο Γεψξγηνο, 39) βφιεο 

Κσλζηαληίλνο, 40) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 41) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 42) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 43) 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 44) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 45) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο 

θαη  46) Φσκάο Πέηξνο.  

Ο θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο δελ ζπκκεηείρε απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά. 

Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη Φηινπνχινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Νηξίληαο Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, Καπθάο Γεψξγηνο, 

Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, νισκνχ Καηεξίλα, Νηάξνπ Μαξία, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Βνξίζεο 

Γηνλχζηνο θαη Κνπλάβεο Αληψληνο.  

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Έγθξηζε 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ ΤΓΗΑ Αραΐαο γηα ηελ 

Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ, ζην έξγν ηεο δηάζεζεο 

ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ 

έγγξαθν ηνπ θ. Γεκάξρνπ- Γξαθείν Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 491929-4-2020  θαη ζρεηηθφ  
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δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 4920/29-4-2020 (ην νπνίν θεξχρζεθε θαηεπείγνλ 

κε ηελ αξηζ. 86/2020 Α.Γ..).  

 

 Σν ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε νη 

θ.θ. Γξεγφξεο Ζιίαο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ θ. 

Γήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη είδε ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο  ππφςε: 

1. Σν άξζξν 225 ηνπ Ν. 3463 (ΦΔΚ 114/Α΄/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 

ην άξζξν 100 ηνπ N. 3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’), κε βάζε ην νπνίν γηα ηε 

κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάζε είδνπο, νη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, νη ζχλδεζκνη δήκσλ, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο Γήκσλ, ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο θαη ε Έλσζε 

Πεξηθεξεηψλ, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία ζπληζηνχλ ή ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ νη πξναλαθεξφκελνη θνξείο, θαζψο θαη Ν.Π.Η.Γ. ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ή 

ζπληζηνχλ ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο θαη ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ, νη δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηα δεκνηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα, θαζψο 

θαη θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη θιεξνδνηήκαηα θαη ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κπνξνχλ λα 

ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην Γεκφζην, κεηαμχ ηνπο ή θαη κε θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/1982, κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ. 

ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ κεηέρεη ην Γεκφζην, κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη θαη 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηελ νπνία εθηειείηαη ε 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Οη αλσηέξσ ζπκβάζεηο ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 225-247 ηνπ Ν. 4555/2018 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (ΦΟΓΑ) ηεο ρψξαο» (ΦΔΚ Α’/133/19.07.2018). 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 38605/20.02.2019 (ΦΔΚ 870/η. Β΄/13.03.2019) απφθαζε ηνπ 

πληνληζηή ΑΓΠΓΔ & Η: «Γηαπίζησζε ηελ ζπγρψλεπζεο ησλ Αλαγθαζηηθψλ πλδέζκσλ 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 1
εο

, 3
εο

 θαη 4
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ννκνχ 

Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηνλ Αλαγθαζηηθφ χλδεζκν Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 2εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ννκνχ Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4555/2018». 

4. Σν γεγνλφο φηη ν χλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ.Α.) Ν. Αραΐαο, ν 

νπνίνο απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: Γήκνο Αηγηαιείαο, Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο, Γήκνο 

Δξπκάλζνπ, Γήκνο Παηξέσλ θαη Γήκνο Καιαβξχησλ, δελ έρεη αθφκα ζηειερσζεί κε ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο νξηδφκελεο αξκνδηφηεηέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έξγν ηνπ. 

5. Σνλ ηζρχνληα ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 115934/20631/31-12-2012). 

6. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ψζηε λα πινπνηήζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πξάμεσλ 

θαη πινπνίεζε έξγσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

(Τ.ΓΗ.Α.) Ν. Αραΐαο ηδηαίηεξα ζην ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο. 

7. Σελ αξηζκ. πξση. νηθ. 10944/28-01-2020 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Έγθξηζε 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», ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 439/Β΄/13.02.2020. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 50667/27.03.2020 (ΦΔΚ 1442/η. Β΄/16.04.2020) απφθαζε ηνπ 

πληνληζηή ΑΓΠΓΔ & Η: «Γηαπίζησζε ηεο θαηαγξαθήο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ησλ Αλαγθαζηηθψλ πλδέζκσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 1εο, 

2εο, 3εο θαη 4εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ννκνχ Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο, ηεο πεξηέιεπζεο απηήο ζηνλ χλδεζκν Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

Ννκνχ Αραΐαο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ Αλαγθαζηηθψλ πλδέζκσλ 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο 1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο 

Ννκνχ Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο». 

 

1. Δγθξίλεη ηε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 100 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-7-2010),  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ 

άξζξνπ 179 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/19-7-2018), κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ.Α.) Ν. Αραΐαο, γηα ηελ 

ηερληθή, νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ, ζην έξγν ηεο δηάζεζεο 

ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο (Ζ Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ χλδεζκν ηηο ππεξεζίεο 

ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο). 

 

Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

Σν Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ «ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ, ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΧΝ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ ΣΟ 

ΥΤΣΑ ΞΔΡΟΛΑΚΑ» απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Α)  Ζ Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα 

παξέρεη ζηνλ χλδεζκν ππεξεζίεο γηα: 

Σελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην ΥΤΣΑ κε ηε κέζνδν 

ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ απνζχλζεζήο ησλ 

(ζηξαγγίζκαηα θαη βηναέξην). 

Σελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΥΤΣΑ. 

Σελ ζχληαμε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) ή ηελ επηκέιεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ Πξνθήξπμεο θαη αλάζεζεο Μ.Π.Δ. θαη ηεο επίβιεςεο/παξαιαβήο ησλ. 

Σελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ θαη ηελ κέξηκλα ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλαλέσζήο ησλ, θαζψο θαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ 

Τιηθψλ (ΚΓΑΤ). 
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Σελ ζχληαμε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εκεξήζηνπ βάξνπο ησλ απνθνκηδφκελσλ 

πξνο δηάζεζε απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ειέγρνληαο ηα 

ζρεηηθά δπγνιφγηα. 

Σελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ απνβιήησλ (ΖΜΑ). 

Σελ κέξηκλα γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηξίηνπο θαη 

ηελ απφδνζή ηνπο ζηνλ χλδεζκν. 

Σελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ε 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πλδέζκνπ ζην ΥΤΣΑ, ηελ βεβαίσζή ηνπο θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπο. 

Ζ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, αλαιακβάλεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηα έξγα φπνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηα νπνία ν 

χλδεζκνο είλαη θχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη πξντζηακέλε αξρή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιηφ 

ηνπ. 

 

Β)  Ζ Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ χλδεζκν ππεξεζίεο γηα: 

Σελ ζχληαμε κειεηψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δηαθεξχμεσλ, ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο, δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη πάζεο θχζεσο ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ζέκαηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, έσο ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

παξαιαβή  ηνπο.. 

Θέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πλδέζκνπ, φπνηε απαηηεζεί (εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο), ηνλ 

θαηάιιειν Μεραλνινγηθφ Δμνπιηζκφ κεηά ησλ απαξαίηεησλ θαπζίκσλ γηα ηεο 

αλάγθεο ηεο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο . 

Αλαιακβάλεη ηελ θχιαμε ηεο πχιεο εηζφδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΥΤΣΑ. 

Αλαιακβάλεη, εάλ απαηηεζεί, ηελ ιεηηνπξγίαο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ απφ ην 

ζηαζκφ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΥΤΣΑ. 

Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζην 

ΥΤΣΑ. 

Σήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

πλδέζκνπ γηα ζέκαηα αλαθχθισζεο. 

Ζ Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, 

αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηα έξγα φπνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηα 

νπνία ν χλδεζκνο είλαη θχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη πξντζηακέλε αξρή ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιηφ ηνπ. 

 

Γ) Ζ Γηεύζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ 

χλδεζκν ππεξεζίεο γηα: 

Σελ ζχληαμε κειεηψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δηαθεξχμεσλ, αλάζεζε έξγσλ (έξγα 

Οδνπνηίαο, Σερληθά Έξγα νκβξίσλ, ζηξαγγηζκάησλ, βηναεξίνπ θαη απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ΥΤΣΑ), ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη πάζεο θχζεσο 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ έξγσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

πλδέζκνπ θαη έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έσο ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπο.. 

ΑΔΑ: ΩΙΡΨΩΞΙ-ΠΚΜ



Ζ Γηεχζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο γηα ηα αλσηέξσ έξγα ζηα νπνία ν χλδεζκνο είλαη θχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη 

πξντζηακέλε αξρή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιηφ ηνπ. 

Σελ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

αλσηέξσλ έξγσλ, απφ πνηνηηθή, πνζνηηθή θαη ζπκβαηηθή άπνςε, θαζψο θαη ηελ 

παξαιαβή ησλ.. 

Σελ απηεπηζηαζία εθηέιεζεο ζπληήξεζεο έξγσλ νδνπνηίαο (νδφζηξσκα, πεδνδξφκηα, 

θξάζπεδα θ.ι.π), ησλ πδξαπιηθψλ θαη εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηνπ πλδέζκνπ 

θαζψο θαη ηελ ζπγθξφηεζε θαη νξγάλσζε ζπλεξγείσλ άκεζεο επέκβαζεο 

επεηγνπζψλ εξγαζηψλ. 

 

Γ)  Ζ Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ 

χλδεζκν ππεξεζίεο γηα: 

Σελ ζχληαμε κειεηψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δηαθεξχμεσλ, αλάζεζε έξγσλ (έξγα 

Κηηξηαθά, Ζιεθηξνκεραλνινγηθά), ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, δηελέξγεηα ησλ 

δηαγσληζκψλ θαη πάζεο θχζεσο ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ε πξνκεζεηψλ ζπλαθψλ 

πιηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πλδέζκνπ θαη έρνπλ ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έσο ηελ 

νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπο. 

Ζ Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ – Ζ/Μ αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηα αλσηέξσ έξγα ζηα νπνία ν χλδεζκνο είλαη θχξηνο 

ηνπ Έξγνπ θαη πξντζηακέλε αξρή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ. 

Σελ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

αλσηέξσλ έξγσλ ε πξνκεζεηψλ, απφ πνηνηηθή, πνζνηηθή θαη ζπκβαηηθή άπνςε, 

θαζψο θαη ηελ παξαιαβή ησλ. 

Σελ απηεπηζηαζία εθηέιεζεο ζπληήξεζεο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ θαη ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ πλδέζκνπ θαζψο θαη ηελ 

ζπγθξφηεζε θαη νξγάλσζε ζπλεξγείσλ άκεζεο επέκβαζεο επεηγνπζψλ εξγαζηψλ. 

 

Δ)  Ζ Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ χλδεζκν ππεξεζίεο γηα: 

Δθηέιεζε ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ θάζε είδνπο. 

Δθηέιεζε θάζε θχζεο ζρεδηαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

Σήξεζε αξρείνπ ζρεδίσλ. 

Δηζήγεζε γηα ηε ζθνπηκφηεηα αλάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζε ηξίηνπο εθηφο 

ηνπ πλδέζκνπ (πξνκειέηεο, πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο, νξηζηηθέο κειέηεο, κειέηεο 

εθαξκνγήο). 

 

Σ)  Ζ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ χλδεζκν ππεξεζίεο γηα: 

Σελ δηεξεχλεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηηο πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σελ ζχληαμε κειεηψλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δηαθεξχμεσλ, ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο, δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη πάζεο θχζεσο ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο θαη εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

ΑΔΑ: ΩΙΡΨΩΞΙ-ΠΚΜ



Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ππνινγηζηηθνχ θαη δηθηπαθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 

Ε)  Ζ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ 

χλδεζκν ηηο θάησζη ππεξεζίεο. 

Μεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πλδέζκνπ, παξαθνινπζεί ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη κεξηκλά γηα αλακνξθψζεηο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο αλάγθεο. 

Δθηειεί αξκνδηφηεηεο Π.Ο.Τ. γηα ηνλ χλδεζκν. 

Διέγρεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνζππνγξάθεη φισλ ησλ κειεηψλ, 

θαη εηζεγήζεσλ γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

πλδέζκνπ θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη βεβαηψλεη φηη θαηά ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ππάξρεη αδηάζεηε πίζησζε πνπ θαιχπηεη ην πνζφ. 

Παξαθνινπζεί ηηο πηζηψζεηο ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ θαηά ηελ πνξεία 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Παξέρεη πιήξε δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή, ινγηζηηθή θαη ινηπή εμππεξέηεζε απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο φπνηε απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πλδέζκνπ απφ ηελ δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην 

ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο. 

Σήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπαπφ ηελ δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο. 

Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 

πξνκήζεηαο θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαθχξσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

πξνκεζεπηέο (Γηαθεξχμεηο, δηαγσληζκνί, ιήςε πξνζθνξψλ, αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, 

παξαγγειίεο εηδψλ θ.ιπ.) θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε θάζε παξαγγειίαο κέρξη 

θαη ηεο παξαιαβήο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ φζνλ αθνξά ζην ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο. 

Μεξηκλά γηα ηε ζχζηαζε θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπψλ πνπ 

ζπζηήλνληαη ζε θάζε Γ/λζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ΓήκνπΠαηξέσλ, γηα ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, ηελ παξαιαβή πιηθψλ θαη ηελ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ θαη έξγσλ ζην ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο. 

Αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε πιεξσκψλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

πλδέζκνπ. 

Αλαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ρξεκαηνξνψλ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηελ  αληίζηνηρε 

εθηέιεζε πιεξσκψλ.  

 

Ζ)  Ζ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζα παξέρεη ζηνλ χλδεζκν ηηο θάησζη ππεξεζίεο: 

Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Δζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ ησλ 

νθεηιφκελσλ πνζψλ ζηνλ χλδεζκν απφ άιινπο Γήκνπο ή ΝΠΓΓ πνπ πξνθχπηνπλ 

γηα ηελ ηαθή ππνιεηκκάησλ απφ επεμεξγαζία αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ΚΓΑΤ) ζην 

ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο ζχκθσλα κε αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αλσηέξσ ππεξεζία αξκνδίσο. 

Σήξεζε αξρείνπ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πλδέζκνπ εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

ΑΔΑ: ΩΙΡΨΩΞΙ-ΠΚΜ



Θ)  Σν Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα παξέρεη 

ζηνλ χλδεζκν ηηο θάησζη ππεξεζίεο: 

Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ αλά θαηεγνξία θηλδχλσλ ζην ΥΤΣΑ Ξεξφιαθαο θαη 

ιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηψπηζήο ησλ (φπσο ζεηζκνί, πιεκκχξεο, 

ππξθαγηέο, θαχζσλαο, ρηνλνπηψζεηο, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, θ.ιπ.). 

 

Ακνηβή – Πιεξσκέο – Πόξνη Υξεκαηνδόηεζεο 

 

Απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ πξνθχπηεη νηθνλνκηθή δαπάλε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, δεδνκέλνπ φηη ε παξνρή ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε ππεξεζίαο ζα επηηεπρζεί απφ ηηο Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ρσξίο ακνηβή. 

 

Έλαξμε- Λήμε ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

 

 Ζ ηζρχο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ θαη δηαξθεί κέρξη ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, απφ ην Γήκν ζην χλδεζκν, 

ην νπνίν νξίδεηαη ζηηο 31.12.2020.  

 

2. Οξίδεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ηνλ θ. Αζπξάγθαζν Νηθφιαν - Αληηδήκαξρν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Κνξδά 

Υξήζην – Αληηδήκαξρν.  

 

3. Δμνπζηνδνηεί  ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ  λα ππνγξάςεη ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα ζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ.   

 

 

Ο Πξόεδξνο      Ο Γξακκαηεύσλ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ       ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΗΚΖΣΑ 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙΡΨΩΞΙ-ΠΚΜ
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