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Πάτρα, 14 Μαρτίου
Αρ. Πρωτ.: 74737/311

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,
Πάτρα, 26441
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 134/12-03-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 74707/313/08-03-2019 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Aιτωλοακαρνανίας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 134/12-03-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Νοσοκομείου
Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για την Πράξη
“Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου
σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του
Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β)
και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ)”» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Χάιδας Αλέξανδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 6/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:30 στα γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος), συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-112014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.οικ.
75074/315/8.03.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ. 75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 134/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 2 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική
Μονάδα Αγρινίου για την Πράξη “Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του
παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο
στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α),
σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της
αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ)”».
Ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 7 4 7 0 7 / 3 1 3 / 0 8 - 0 3 - 2 0 1 9 εισήγηση
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ. Χριστίνας Σταρακά, που αναφέρει
επί λέξει:
Έχοντας υπ΄όψη:
Α)
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.
2. Τον Ν. 4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/01-03-2017) και συγκεκριμένα το άρθρο 54 αυτού.
3. Τις με αριθμ. 2600/29-03-2018 (ΑΔΑ:Ω4Π2469ΗΔΜ-86Ζ), με αριθμ. 8529/29-102018 (ΑΔΑ:ΩΔΡΙ469ΗΔΜ-Β0Υ), και με αριθμ. Α.Π.: 1679/06-03-2019
(ΑΔΑ:Ψ95Ζ469ΗΔΜ-ΘΑΖ), Απόφασεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ περί «Σύναψης
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ,της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική
Μονάδα Αγρινίου ».
4. Την με αριθμ. 5η /04-03-2019 Πράξη συνεδρίαση του ΔΣ του Γενικού
Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου περί «Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική
Μονάδα Αγρινίου ».

Β) Το γεγονός ότι:
Το παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου ήταν και είναι ένα σημείο αναφοράς για το Αγρίνιο.
Η θέση και η έκταση του στον αστικό ιστό της πόλης αποτελεί ακόμη σημείο
προσανατολισμού για τους κατοίκους της. Είναι ένα κτιριακό συγκρότημα που
αποτελείται από δώδεκα (12) κτίρια και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό
τετράγωνο έκτασης 17,6 στρεμ. Η μεταφορά των υπηρεσιών υγείας στο νέο
νοσοκομείο έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των υφιστάμενων κτιριακών
υποδομών, την λεηλασία τους από ανεπιθύμητους επισκέπτες καθώς και την
γενικότερη υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Η επαναχρησιμοποίηση των κτιρίων και η χωροθέτηση σε αυτά νέων υπηρεσιών,
πέρα από την άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών θα προσφέρει και
την επανένταξη του χώρου στην ζωή της πόλης.
Όπως προβλέπεται και στον τίτλο της πράξης οι χρήσεις που προτείνονται με το έργο
είναι οι αναδιαμόρφωσεις τμημάτων κτιρίων για την στέγαση του ΕΟΠΥΥ, του Δ. ΙΕΚ
Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας , του Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους
και του ΕΚΑΒ.
Για την εγκατάσταση των ανωτέρω χρήσεων απαιτούνται λειτουργικές επεμβάσεις
καθώς επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης των κτιρίων.
Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η αξιοποίηση τμήματος του παλαιού Νοσοκομείου
και τα αναμενόμενα οφέλη με την υλοποίηση του έργου είναι:
 Η αξιοποίηση και επανένταξή του στη ζωή της πόλης.
 Η εξασφάλιση σύγχρονης υποδομής.
 Η επαναλειτουργία και παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών άλλου τύπου.
 Η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής
Και δεδομένου ότι:
1. Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων Π.Δ.Ε. 2018, στη ΣΑΕ091 με κωδικό 2018ΣΕ09100026 και ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κατόπιν διερεύνησης της δυνατότητας
υλοποίησης του έργου από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και την αδυναμία
συνδρομής τους , σύμφωνα με το Α.Π.:ΕΓ/Ε.Δ4/2758/20-02-2019 έγγραφό τους.
3. Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτ/νιας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου «Κύριος του
Έργου» δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας του ως δικαιούχου προς υλοποίηση Έργου.
4. Έχουν εκδοθεί οι εγκριτικές αποφάσεις και πράξεις των ανωτέρων φορέων , όπως
αυτές περιγράφονται στις παραγράφους Α3 και Α4 του παρόντος, περί «Σύναψης
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας , της
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική
Μονάδα Αγρινίου» με σκοπό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αποτελέσει τον
Δικαιούχο της πράξης (Φορέας Υλοποίησης), για λογαριασμό του Γενικού
Νοσοκομείου Αιτ/νιας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου (Κύριος του Έργου).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1) Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Νοσοκομείου
Αιτ/νιας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για την Πράξη «Αναδιαμόρφωση
τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου σε χώρο στέγασης
του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής
Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων με ψυχικές
νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ
(Κτίριο Γ)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σώμα της σύμβασης, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
2) Όπως εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται.
3) Τον ορισμό εκπροσώπου της Π.Δ.Ε. στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Νοσοκομείου
Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου για την Πράξη
«Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου
σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του
Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και
σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ)».
2. Εγκρίνει το Σχέδιο της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3. Eξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Ορίζει τον κ. Υφαντή Νικόλαο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,
με αναπληρωτή του τον κ. Αυγέρη Σάββα, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας.
6η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 134/2019
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 134/2019
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ΣΧΕΔΙΟ

Π Ρ Ο ΓΡ Α ΜΜΑ ΤΙ ΚΗ ΣΥ Μ ΒΑ ΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ
«Περ ιφ έρ εια ς Δ υτικής Ελ λ ά δα ς»
«Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας»
και
«Γεν ι κό Νοσο κο μεί ο Α ιτ/ ν ία ς – Νοσηλ ευτ ική Μο ν ά δα
Αγρινίου »
για την Πρ ά ξη 1
«Αναδιαμόρφωσ η τμημάτων κτ ιρ ίων Α, Β κα ι Γ το υ παλαιού
Νοσοκο με ίου Αγ ρ ιν ίου σε χώ ρ ο στέγ α σης του Ε ΟΠΥ Υ (Κτ ίρ ιο Α) ,
σε χώρο στ έγασης του Δ. Ι Ε Κ Β ο ηθών Νοσηλ ευτ ι κής Γ ενικής
Νοσηλ εία ς (Κτ ίρ ιο Α), σ ε χώ ρ ο σ τέγ α σης του Ξεν ώ ν α α τόμω ν με
ψυχικ ές ν όσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κ τίρι ο Β) και
σε χώ ρ ο στ έγ α σης του Ε ΚΑΒ ( Κτ ίρ ιο Γ) »

1

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα
ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το
αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2
«Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου σε
χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων με
ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης
του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ)»
Στην Πάτρα, σήμερα την …/…../2019, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1.

της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, που εδρεύει στην Πάτρα, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Μιλτιάδη Ζαμπάρα

2.

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, όπως εκπροσωπείται από
τoν νόμιμο εκπρόσωπο, κo Απόστολο Κατσιφάρα και η οποία θα αποκαλείται εφεξής
στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

3.

του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, που
εδρεύει στο Αγρίνιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Ανδρέα Τσώλη και το
οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο
100 αυτού.
2. Τον Ν. 4456/2017 και συγκεκριμένα το άρθρο 54 αυτού.
3. Τις με αριθμ. 2600/29-03-2018 (ΑΔΑ:Ω4Π2469ΗΔΜ-86Ζ), με αριθμ. 8529/29-10-2018
(ΑΔΑ:ΩΔΡΙ469ΗΔΜ-Β0Υ), και με αριθμ. Α.Π.: 1679/06-03-2019 (ΑΔΑ:Ψ95Ζ469ΗΔΜ-ΘΑΖ),
Απόφασεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ περί «Σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ,της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου
Αιτ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου ».
4. Την με αριθμ. 5η /04-03-2019 Πράξη συνεδρίαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας –
Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου περί «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού
Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου».
5. Την με αριθμ. ……/2019 (ΑΔΑ:

), απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και

Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης

σύναψης

2

Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της

Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα
υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά περίπτωση δύναται,
κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Αιτ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα
Αγρινίου ».»
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. 2018
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ
του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο
στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής

Νοσηλείας (Κτίριο Α), σε χώρο

στέγασης του Ξενώνα ατόμων με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης
(Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ)», η οποία θα αναφέρεται στο εξής
χάριν συντομίας «το Έργο».
(Αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενό
του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. )
Αντικείμενο του έργου, είναι η αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού
Νοσοκομείου Αγρινίου σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ
Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων με
ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ
(Κτίριο Γ).
Το παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου είναι ένα κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από δώδεκα (12)
κτίρια και καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο έκτασης

17,6

στρ. Είναι

περιφραγμένο, αλλά δυστυχώς συχνά εισβάλλουν μέσα ανεπιθύμητοι επισκέπτες οι οποίοι έχουν
προκαλέσει αρκετές φθορές. Τα κτίρια χρήζουν ανάγκης επισκευής/συντήρησης και κρίνεται
σκόπιμη η επαναχρησιμοποίηση τους.
Οι εργασίες έχουν ως αντικείμενο την αναδιαμόρφωση χώρων σε τρία Κτίρια (Α, Β και Γ)
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών που θα φιλοξενηθούν
εκεί. Συνοπτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:


Καθαιρέσεις.



Σκυροδέματα.



Κατασκευή τοιχοδομών και επιχρισμάτων.



Σιδηρές κατασκευές.



Κατασκευή κουφωμάτων (Εσωτερικών & εξωτερικών).



Θερμομόνωση οροφών και Προσόψεων



Γυψοσανίδες



Ψευδοροφές.



Εξοπλισμός (Ντουλάπες, Ερμάρια κουζίνας κ.τ.λ.)
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Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί .



Επιστρώσεις δαπέδων.



Η-Μ εγκαταστάσεις.



Αλεξικέραυνο



Πυροπροστασία



Ανελκυστήρες.



Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου

Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η αξιοποίηση τμήματος του παλαιού Νοσοκομείου και τα
αναμενόμενα οφέλη με την υλοποίηση του έργου είναι:


Η αξιοποίηση και επανένταξή του στη ζωή της πόλης.



Η εξασφάλιση σύγχρονης υποδομής.



Η επαναλειτουργία και παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών άλλου τύπου.



Η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής

Δεδομένου ότι:


ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου.



ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές
υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν
λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την
οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του
αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας
υλοποίησης του έργου «Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου
Αγρινίου σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων με ψυχικές
νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ (Κτίριο Γ)»,
για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
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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 Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες
(ενδεικτικά) 3:

1. Ωρίμανση

του

Έργου

(έλεγχος

πληρότητας,

θεώρηση

μελετών

και

λήψη

των

απαιτούμενων εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου για την ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 2018 και λοιπά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΠΣ.
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους.
7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
8. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση
πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων
Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν
το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Η 6 η Υγειονομική Περιφέρεια αναλαμβάνει:

3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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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 ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.



Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας
ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

2.2. Ο Κύριος του Έργου 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 και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Έργου.



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.



Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.



Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή
του Έργου.

2.3. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:


Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.



Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.



Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.



Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου και
την υποβολή του και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου
Έργου και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.



Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης.



Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
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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 εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε
συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.



Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.



Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του
έργου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΓΠ Β3β/οικ.78937/16-10-2018 Απόφαση του Υπουργού
Υγείας περί ορισμού του «Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» ως διαχειριστή του έργου.



Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με
τον Κύριο του Έργου.

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. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου
αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ
i

των τριών θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους .
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 . Το
έργο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 091 με κωδικό έργου 2018ΣΕ09100026 σύμφωνα με την Α.Π.
101460/27-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΔ7Ω465ΧΙ8-8ΗΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Το ποσό αυτό δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες και
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, και αναλύεται ως εξής:
4.1 Οκτώ (8) μήνες για την ωρίμανση του Έργου, την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης και
την σύνταξη των διακηρύξεων
4.2 Οκτώ (8) μήνες για την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με
τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
4.3 Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου
4.4 Οκτώ (8) μήνες για τις διαδικασίες παραλαβής του έργου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία
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.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Ι.Π Μεσολογγίου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :


έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης , ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής
με τον αναπληρωτή του



έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου με τον αναπληρωτή του και



έναν (1) εκπρόσωπο της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών 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, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης
της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος 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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως
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εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς 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. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε
από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά
της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. 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.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
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 7
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. Έναντι των τρίτων ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
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ΑΡΘΡΟ 8
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.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του
Αγρινίου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή η παραχώρηση
της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα
Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από
τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2

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

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του
Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα
παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
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οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα
ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή
λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
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.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε ΤΡΙΑ (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

του Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΩΛΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1.Τίτλος Έργου:«Αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ του παλαιού Νοσοκομείου
Αγρινίου σε χώρο στέγασης του ΕΟΠΥΥ (Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Δ.ΙΕΚ Βοηθών
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ όροφος Κτίριο Α), σε χώρο στέγασης του Ξενώνα ατόμων
με ψυχικές νόσους στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης (Κτίριο Β) και σε χώρο στέγασης του ΕΚΑΒ
(Κτίριο Γ)»
2.Φορέας πρότασης/Kύριος του έργου: 6η Υγειονομική Περιφέρεια / ΓΝ Αιτ/νίας–ΝΜ Αγρινίου
3.Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δ.Τ.Ε. –Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
4.Φορέας λειτουργίας: 6η Υγειονομικής Περιφέρειας
5.Φυσικό αντικείμενο της Πράξης:). Το έργο στην αναδιαμόρφωση τμημάτων κτιρίων Α, Β και Γ
του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου. Οι κυριότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι:


Καθαιρέσεις.



Σκυροδέματα.



Κατασκευή τοιχοδομών και επιχρισμάτων.



Σιδηρές κατασκευές.



Κατασκευή κουφωμάτων (Εσωτερικών & εξωτερικών).



Θερμομόνωση οροφών και Προσόψεων



Γυψοσανίδες



Ψευδοροφές.



Εξοπλισμός (Ντουλάπες, Ερμάρια κουζίνας κ.τ.λ.)



Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί .



Επιστρώσεις δαπέδων.



Η-Μ εγκαταστάσεις.



Αλεξικέραυνο



Πυροπροστασία



Ανελκυστήρες.



Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου

6.Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Δήμος Αγρινίου
7.Προϋπολογισμός:1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.
8. Διάρκεια υλοποίησης : 24 (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ) ΜΗΝΕΣ
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ΑΔΑ: 6ΙΘΧ7Λ6-2ΜΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Έγγραφο / απόφαση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ
ΣΑΕΠ 091
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΠΔΕ 2018 - ΣΑΕΠ 091
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β

Α.Π.: Α4α/Γ.Π.οικ.7909/29-01-2018
(ΑΔΑ:ΩΥΕΟ465ΦΥΟ-Ξ68)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β

Α.Π.: 101460/27-09-2018
(ΑΔΑ:ΩΔ7Ω465ΧΙ8-8ΗΨ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
– ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Α.Π.: Γ.Π.Β3β/59280/03-08-2018

Α.Π.:Γ.Π.Β3β/οικ.78937/16-10-2018
(ΑΔΑ:6ΧΠ8465ΦΥΟ-Γ0Ρ)
Α.Π.: 2600/29-03-2018
(ΑΔΑ:Ω4Π2469ΗΔΜ-86Ζ) ,

A.Π.: 8529/29-10-2018
(ΑΔΑ:ΩΔΡΙ469ΗΔΜ-ΒΟΥ) &
Α.Π.: 1679/06-03-2019
(ΑΔΑ:Ψ95Ζ469ΗΔΜ-ΘΑΖ)
Την με αριθμ. 5η /04-03-2019
(ΑΔΑ:ΩΥΝΓ46904Μ-ΡΜΧ) Πράξη
Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Α.π.
(ΑΔΑ:
Απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

)

ΑΔΑ: 6ΙΘΧ7Λ6-2ΜΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Υπεύθυνος φορέας

Ενέργεια

κύριος του έργου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

√

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

√

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

√

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

√

ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

φορέας υλοποίησης

√

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ κτλ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

√

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ

√

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΟΥ

√

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

√
√

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

√

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

√
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√

√

