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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  174/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» 

 

 Σήµερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 11.361/6.6.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 
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4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 ∆ίου Αναστάσιος 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ζδρου Αικατερίνη  19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Κούκος Γεώργιος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 7 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 8 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το µε αριθµ. πρωτ. 5.040/26.5.2016 έγγραφο 

του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε την αριθ. 15/24-5-2016 (θέµα 1 ∆ιοικ) απόφασης του ∆.Σ. του 

Νοσοκοµείου Πέλλας περί Μετεγκατάστασης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Ν.Μ. 
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Έδεσσας, κρίνεται αναγκαία η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε φορέα ΟΤΑ για 

την υλοποίηση του έργου. 

∆εδοµένης της κρισιµότητας εκτέλεσης αλλά και της αδυναµίας της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Ν.Μ. Έδεσσας, παρακαλούµε για την έγκριση σύναψης 

προγραµµατικής σύµβασης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών, το σχέδιο της Προγραµµατικής 

Σύµβασης, µεταξύ του Γ.Ν. Πέλλας και του ∆. Έδεσσας, για την υλοποίηση της πράξης 

«Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης» του Νοσοκοµείου Έδεσσας.   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Αντώνιο 

Ρυσάφη και Μιχαήλ Φουνταλή καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, 

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το απόσπασµα 

της15ης/24.5.2016 έκτακτης συνεδρίασης του ∆.Σ. της Ν.Μ. Έδεσσας του Γ.Ν. Πέλλας, 

τις διατάξεις του  άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 4071/2012 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου  Έδεσσας 

και του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας για την υλοποίηση της πράξης «Μεταφορά 

µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης» του Νοσοκοµείου Έδεσσας.  το  σχέδιο της οποίας 

έχει ως εξής: 

«Στη Έδεσσα, σήµερα την ………… µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων :του  

Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας που εδρεύει στη Έδεσσα, το  οποίο εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Αναπληρωτή διοικητή κ.  …..Κοντοβίτση και του ∆ήµου Έδεσσας, που 

εδρεύει στην Έδεσσα,  οποίος εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κ.  ... Γιάννου.  

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

1. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης”, (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.  

2. Την υπ΄ άριθµ. ……….. απόφαση του ∆Σ του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας  που 

εγκρίνει τη σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης που αφορά «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
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ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» του Νοσοκοµείου Έδεσσας. 

3. Την µε αριθµ. ……… απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ….. που εγκρίνει τη 

σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης που αφορά «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ»  του Νοσοκοµείου ¨Έδεσσας 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά, τα ακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 1) Περιεχόµενα 2) 

Προοίµιο 3) Αντικείµενο Προγραµµατικής Σύµβασης 4) Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα 

των Συµβαλλοµένων 5) Προϋπολογισµός - Ποσά και Πόροι Χρηµατοδότησης 6) 

∆ιάρκεια - Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Προγραµµατικής Σύµβασης Προγραµµατική 

Σύµβαση για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» 7) Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης 8)Αντισυµβατική συµπεριφορά-Συνέπειες 9) Ευθύνη 

Φορέα Υλοποίησης 10) Εκπροσώπηση 11) Ειδικοί Όροι 12) Τελικές ∆ιατάξεις  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το  Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας, ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής χάριν 

συντοµίας «Κύριος», θα συνεργαστεί µε τον ∆ήµο Έδεσσας. ο οποίος θα αναφέρεται 

στο εξής χάριν συντοµίας «Φορέας υλοποίησης», για την υλοποίηση της πράξης 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» του Νοσοκοµείου ¨Έδεσσας. 

Η µεταφορά Μονάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης συντελείται λόγω της ανάγκης  

µετεγκατάστασης της Μονάδας από  το ηµιυπόγειο του Νοσοκοµείου ¨Εδεσσας στο 

κτήριο Ζ στο ισόγειο του κτηρίου Α  σε έναν χώρο περίπου 480 m2, ο οποίος έχει µείνει 

ανεκµετάλλευτος µετά την µεταφορά των εξωτερικών ιατρείων στην καινούρια 

πτέρυγα. Από τον συνολικό χώρο, τα 286 m2 αντιστοιχούν στην κύρια αίθουσα 

αιµοκάθαρσης, έναν ενιαίο χώρο που περιλαµβάνει τις κλίνες και το γραφείο των 

αδελφών, ενώ στο υπόλοιπο θα δηµιουργηθούν βοηθητικοί χώροι όπως αποθήκη, 

τραπεζαρία, WC κτλ. 

Η µεταφορά της µονάδας αιµοκάθαρσης στον προτεινόµενο χώρο θεωρούµε 

ότι θα έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

• ∆ηµιουργία εύκολα προσπελάσιµου από µη περιπατητικούς ασθενείς µε δύο 

εισόδους (η µία εκ των  οποίων ανεξάρτητη), για την διακίνηση ασθενών και 
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προσωπικού. 

• Μεγαλύτερη επιφάνεια κάλυψης, δηλαδή συνολικά 480m2 για όλη την µονάδα και 

286 για τους χώρους αιµοκάθαρσης. 

• Άµεση σύνδεση στον ίδιο όροφο µε τα εργαστήρια (αιµατολογικό- ακτινολογικό). 

• Άπλετος φυσικός φωτισµός και διαµπερής αερισµός. 

• ∆υνατότητα επέκτασης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρµανσης – 

κλιµατισµού είτε στην οροφή του υπογείου είτε στην ψευδοροφή που θα 

κατασκευαστεί. 

• Νέο δίκτυο ιατρικών αερίων και κλιµατισµού. 

• Πλήρης εποπτεία των κλινών αιµοκάθαρσης από οποιοδήποτε σηµείο της στάσης 

αδελφής.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η άσκηση της 

αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» του Νοσοκοµείου ¨Έδεσσας για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου 

από το Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την άσκηση για 

λογαριασµό του Κυρίου του Έργου της αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος 

του και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

 

1. Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. 

2. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

3. ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

4. Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους, οι οποίες 

συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες 

τιµολογούνται σε αυτόν. 

5. ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του 

Έργου. 

6. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του. 

7. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη 
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τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών 

έργων και µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα 

τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 

προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώµατα: 

4.1.  Το Νοσοκοµείο Πέλλας αναλαµβάνει: 

• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης 

στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που 

έχει στη διάθεσή του  

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύµβασης.  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις 

δοµές και τις λειτουργικές διαδικασίες  

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση 

του Έργου. 

• Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής 

χρηµατοδότησης του Έργου 

• Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την πραγµατοποίηση των 

πληρωµών του έργου 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του είτε 

αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο 

φορέα. 

 

4.2. Ο ∆ήµος Έδεσσας αναλαµβάνει:   

• Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου. 
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• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης 

του Έργου. 

• Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών. 

• Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την 

υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει 

των σχετικών συµβάσεων. 

• Να ορίσει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 της παρούσης 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο 

Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει 

όλες τις υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον 

Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του της παρούσας 

Προγραµµατικής Σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000 € µε Φ.Π.Α. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι 

τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον 

Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 

λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά από 

σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται 

όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα την Έδεσσα.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

- δύο (2) εκπροσώπους του Νοσοκοµείου Πέλλας, ως µέλη µε τους 

αναπληρωτές τους.  

- ένα (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου  Έδεσσας ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του.  

Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε τον αναπληρωτή τους.  

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 

παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η 

διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα 

αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας 

για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της 

παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της. Επίσης η ρύθµιση λεπτοµερειών 

και διαδικαστικών θεµάτων αναγκαίων για την εφαρµογή των όρων της παρούσας 

καθώς και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων. Η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, όποτε το ζητήσει ένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη και συνεδριάζει όπου οριστεί από τον πρόεδρο. Οι αποφάσεις 

θα λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην 

ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται στη συζήτηση και τα 

θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα 

εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 

συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από 

ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον 

ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί 

την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών 

θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. 
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Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι 

δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση 

του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει 

ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της 

σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε 

όλα τα µέλη αφού υπογραφούν . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 

όλα τα µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε 

κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους 

φορείς. 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 

Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της 

καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο µέρος 

το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία 

του.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραµµατικής σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των 

καθηκόντων του.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 

Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης.  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάσταση του από τρίτο για 

την υλοποίηση των υπηρεσιών. Αν γίνει υποκατάσταση, τότε στοιχειοθετείται ευθύνη 

για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα 

από υπαιτιότητα της.  

11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) 

που συντάσσονται στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και της 

υλοποίησης του των υπηρεσιών, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου, ο οποίος 

έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα και θα είναι πάντοτε στη 

διάθεση της Κοινής Επιτροπής Προγραµµατικής Σύµβασης. 

11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και 

µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του 

ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 

Νοσοκοµείου Πέλλας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 

γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µετά από 

σχετική έγκριση των αρµοδίων οργάνων.  

12.2. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 

προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 

προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση.  

12.3. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην 

εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται 

από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να 
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επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια». 

Β. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου και τακτικό µέλος της Κοινής Επιτροπής 

παρακολούθησης υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης τη ∆ηµοτική 

Σύµβουλο κα Αικατερίνη Ζδρου, µε αναπληρωτή της το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρήστο 

∆ασκάλου. Πρόεδρο της παραπάνω επιτροπής ορίζει την κα Αικατερίνη Ζδρου. 

Γ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για 

την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης για την υλοποίηση της πράξης 

«Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης»,   µε το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  174/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  23.6.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας  

Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόµενους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 
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