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Για έλεγχο νομιμότητας
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Ίδρυση στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ»
Merimna.patras@yahoo.gr
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254Β’, Πάτρα, 26441
3. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
4. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 215/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 316661/3032 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 215/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν.3852/10, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “ΕΛΠΙΔΑ”
για την υλοποίηση της πράξης «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εποπτείας και
επίβλεψης των εργασιών γενικευμένης συντήρησης και αποκατάστασης
εκτεταμένων
βλαβών
των
κτιριακών
και
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
13η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 215/2013
Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΒΛΓΒ7Λ6-45Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 13/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 4η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.οικ.316865/1424,29-11-2013
πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 215/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1o θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν.3852/10, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “ΕΛΠΙΔΑ” για την υλοποίηση της
πράξης «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών
γενικευμένης συντήρησης και αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών των κτιριακών
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα».
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου
Γρηγόρη:
Με το υπ΄αριθμ. 316585/6570/29-11-2013 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε Αχαΐας μας ενημέρωσε σχετικά με την ανάγκη σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Ιδρύματος στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για την υλοποίηση της πράξης «Ανάθεση παροχής
υπηρεσιών εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών γενικευμένης συντήρησης και
αποκατάστασης

εκτεταμένων

βλαβών

των

κτιριακών

και

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα».
Παράλληλα μας διαβίβασε την υπ’ αρίθμ. 25/2013 απόφαση της αρ. 8/2013
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», με
την οποία αποφασίστηκε η έγκριση και υπογραφή του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαϊας
και του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και εξουσιοδοτήθηκε η
Πρόεδρος του Ιδρύματος για την υπογραφή της Σύμβασης και την υπ΄αριθμ. 39/2013
απόφαση της αρ. 9/2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», με την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Ιδρύματος στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για την υλοποίηση της πράξης «Ανάθεση παροχής
υπηρεσιών εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών γενικευμένης συντήρησης και
αποκατάστασης

εκτεταμένων

βλαβών

των

κτιριακών

και

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα», ως προς το άρθρο 6- Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης και ορίσθηκε ο κος Σπηλιόπουλος Αθανάσιος, μέλος
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του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ως αναπληρωτής της Προέδρου, κας
Μασσαρά

Μαρία

στην

εκπροσώπηση

του

Ιδρύματος

στην

Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης της Σύμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
α) την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος και του Ιδρύματος στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για την
υλοποίηση της πράξης «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εποπτείας και επίβλεψης των
εργασιών γενικευμένης συντήρησης και αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών των
κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα», το
οποίο επισυνάπτεται στο υπ΄αριθμ. 316585/6570/29-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αχαϊας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 39/2013
απόφαση της αρ. 9/2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ».
β) τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως προέδρου της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης με τον αναπληρωτή του,
γ) τον ορισμό του εκάστοτε Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Αχαϊας, ως εκπρόσωπο της Οργανικής Μονάδας παροχής της υπηρεσίας, ως μέλος της
επιτροπής της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, με αναπληρωτή του τον
εκάστοτε Αναπληρωτή Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαϊας.
δ) την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αχαϊας, κου Γρηγόρη Αλεξόπουλου,
για την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100
του ν.3852/10, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Ν.Π.Δ.Δ με
την επωνυμία Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “ΕΛΠΙΔΑ” για την
υλοποίηση της πράξης «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εποπτείας και επίβλεψης
των εργασιών γενικευμένης συντήρησης και αποκατάστασης εκτεταμένων
βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του
Ογκολογικού Ξενώνα, από την ημερομηνία υπογραφής, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τ. Α’)
ΜΕΤΑΞΥ
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και
του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
«ΕΛΠΙΔΑ»
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Για την
«Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών γενικευμένης
συντήρησης

και

αποκατάστασης

εκτεταμένων

βλαβών

των

κτιριακών

και

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών
γενικευμένης συντήρησης και αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών των κτιριακών
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα»
Στην Πάτρα σήμερα, ……………………………2013 ημέρα ……………....…… και στα
γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί
της οδού Πανεπιστήμιου 254 (κτίριο β’), οι παρακάτω υπογράφοντες –
συμβαλλόμενοι:
1. Ο κ. Αλεξόπουλος Γρηγόριος , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ως εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα με την
επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», και
2. Η κα. Μασσαρά-Δαφαλιά Μαρία, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ)
του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ»
Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα “Καλλικράτης”» (ΦΕΚ 87/Α/2010) και
ιδιαίτερα την παράγραφο 1α του άρθρου 100 “Προγραμματικές Συμβάσεις”, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012, όπου οι Δήμοι, οι
Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών μπορούν να συνάπτουν
Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους,
καθώς και για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας
περιοχής.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010, περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6, εδαφ. ε του Ν.1232/1982 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2738/99, περί συλλογικών διαπραγματεύσεων
στη Δημόσια Διοίκηση.
5. Το με αριθ. πρωτ. 1009/28-10-2009 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια
του παραχωρησιούχου, την παροχή της υπηρεσίας εποπτείας και επίβλεψης,
φορέα.
6. Την ανυπαρξία Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ», μη προβλεπομένης στο Καταστατικό του.
7. Την προκύπτουσα αδυναμία κάλυψης των αναγκών εποπτείας και επίβλεψης των
εργασιών γενικευμένων συντηρήσεων και αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών
των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ογκολογικού
Ξενώνα, χρήσης του Ιδρύματος.
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8. Την αριθ. 25/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ», για την αναγκαιότητα σύναψης και την έγκριση
του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης αυτής, με εξουσιοδότηση υπογραφής
της στην Πρόεδρό του.
9. Την αριθ. 215/2013 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την έγκριση του
σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης αυτής, με εξουσιοδότηση υπογραφής της
στoν Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας.
10.Την αριθ. 39/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ», για την τροποποίηση του άρθρου 6
του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.
25/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ» και τον ορισμό του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου Σπηλιόπουλο Αθανάσιο ως αναπληρωτή του Προέδρου στην
εκπροσώπηση του Ιδρύματος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,
συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα, αμοιβαίως αποδεκτά:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της αποστολής της και σύμφωνα με τον
ισχύοντα Νόμο 3852/2010, άρθρο 100, για την μελέτη, εκτέλεση έργων και
προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, μπορεί
να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με Φορείς, ΝΠΔΔ και με Κοινωφελή
Ιδρύματα , που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς .
Την συνολική ευθύνη για τον Ξενώνα έχει το Ίδρυμα με τα Όργανα και το
Προσωπικό του, εξασφαλίζοντας συνεχώς την ομαλή λειτουργία του, πλην των
άλλων, με την προληπτική συντήρηση και την μικροεπεμβατική αποκατάσταση των
συνήθων βλαβών λόγω χρήσης ή αμέλειας. Για την ικανοποιητική όμως διαχείριση
των διαδικασιών εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών γενικευμένων συντηρήσεων
και αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα, με δεδομένα αφ’ ενός μεν την ανυπαρξία
Τεχνικής Υπηρεσίας στο Ίδρυμα και αφ’ ετέρου τον πολύπλοκο και εξειδικευμένο
χαρακτήρα των διαδικασιών (μελέτες, διαγωνισμοί, εγκρίσεις, τεχνικά εξειδικευμένα
αντικείμενα, κλπ), αποφασίστηκε η παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
για την πραγματοποίηση των αναγκαίων κάθε φορά επεμβάσεων, που αφορούν στον
συνολικό έλεγχο, στην γενικευμένη συντήρηση, στην αποκατάσταση εκτεταμένων
βλαβών και γενικότερα στην επαναφορά της ομαλής λειτουργίας των κτιριακών και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ξενώνα, για λογαριασμό του Ιδρύματος.
Άρθρο 1 – Περιεχόμενο της Σύμβασης
Στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνονται τα εξής άρθρα:
 Ο Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης (Άρθρο 2),
 Οι Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών (Άρθρο 3),
 Η Διάρκεια – Λύση της σύμβασης (Άρθρο 4),
 Οι Οικονομικές Υποχρεώσεις (Άρθρο 5),
 Η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Άρθρο 6), και
 Οι Τελικές διατάξεις (Άρθρο 7).
Άρθρο 2- Σκοπός - Αντικείμενο
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης αυτής είναι η κάλυψη του Ιδρύματος για την
παρακολούθηση και επίβλεψη των εργασιών που απαιτούνται σε περιπτώσεις
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γενικευμένης συντήρησης και εκτεταμένων σοβαρών, πέραν του συνήθους, βλαβών
στον Ξενώνα ογκολογικών ασθενών.
Με την παρούσα σύμβαση τα «συμβαλλόμενα μέρη», δεδομένου ότι αποτελούν
σημαντικό τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας, εκφράζοντας δια του παρόντος
την πρόθεσή τους,
1. να συνεργασθούν για την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος,
2. να συνεργασθούν για την επίτευξη των στόχων της παρούσας σύμβασης,
και
3. να συνεργασθούν για την βέλτιστη συντήρηση-αποκατάσταση των
υφιστάμενων υποδομών, όταν αυτό απαιτείται γενικευμένα και σε εκτενές
επίπεδο,
με την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν ότι μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε Αχαΐας της Π.Δ.Ε.,, σε συνεργασία με το Ίδρυμα και για λογαριασμό του, θα
παρέχονται Υπηρεσίες των αρμοδιοτήτων της (εποπτεία και επίβλεψη εκτενών
εργασιών), παράλληλα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, στον Ογκολογικό Ξενώνα ο
οποίος αποτελείται από :
α) υπόγειο – τεχνικό όροφο, στον οποίο ευρίσκονται αφ’ ενός μεν οι απαραίτητες
αποθήκες και ο χώρος πλυντηρίων και στεγνωτηρίων ασθενών, αφ’ ετέρου δε όλες οι
τοποθετημένες Η/Μ εγκαταστάσεις, όπως όλες οι διανομές των εγκαταστάσεων
αυτών, λεβητοστάσιο και δεξαμενή πετρελαίου για την θέρμανση του κτιρίου,
εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε
περίπτωση διακοπής από την ΔΕΗ, ηλεκτρικοί πίνακες, υποσταθμός υποβιβασμού
μέσης τάσης, μηχανοστάσια ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις πυροπροστασίας,
εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, δίκτυα ισχυρών ρευμάτων, δίκτυα τηλεπικοινωνιών
και ελέγχου, δίκτυα νερού και αποχέτευσης, κλπ .
β) ισόγειο και α΄ όροφος, όπου ευρίσκονται εγκατεστημένοι οι θάλαμοι των
ασθενών, με λουτρό και την αναγκαία μηχανολογική ιατρική υποστήριξη καθώς και
τοπικές κλιματιστικές μονάδες, το σύστημα κλίσης αδελφής, το τηλεφωνικό κέντρο
με δυνατότητα αναγγελιών και μουσικής, τα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών,
καθώς και χώροι Εστίασης με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών
Για την επίτευξη των σκοπών της συμφωνίας αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη
δεσμεύονται στα παρακάτω:
Α) Το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών,
δεσμεύεται ότι:
1.. Θα συνεργάζεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση της
εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών γενικευμένων συντηρήσεων και
αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων στους χώρους του, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι χώροι περιγράφηκαν
προηγουμένως και βρίσκονται στο κτίριο του Ξενώνα ογκολογικών ασθενών, στην
περιοχή του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάθε αίτημα θα είναι σαφές και θα
διατυπώνεται εγγράφως.
2.. Θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες σχετικές πιστώσεις, φροντίζοντας για την ομαλή
χρηματοδότηση και την έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων των αναδόχων, ενώ
παράλληλα κάθε πρόσθετη δαπάνη που θα προκύπτει από καθυστερήσεις
υπαιτιότητάς του ή μη ομαλής χρηματοδότησης των εργασιών, θα βαρύνει
αποκλειστικά το Ίδρυμα.
3.. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, θα ορίζει εκπρόσωπό του, σε όλες
τις επιτροπές διαγωνισμών έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, ο οποίος θα
είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις.
4.. Θα υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις με τους αντίστοιχους αναδόχους.
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4.. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, θα ορίζει εκπρόσωπό του ή
κατάλληλη επιτροπή, που θα παραλαμβάνει σε χρήση, από την Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε Αχαΐας της Π.Δ.Ε., τις εκάστοτε εκτελεσμένες εργασίες, εγκαταστάσεις,
προμήθειες και παροχές υπηρεσιών, μετά την ολοκλήρωσή τους.
5.. Θα φροντίζει για την καλή προληπτική συντήρηση και την άμεση μικροεπεμβατική
αποκατάσταση των συνήθων βλαβών λόγω χρήσης ή αμέλειας, των κτηριακών
εγκαταστάσεων καθώς και του μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
6.. Τέλος, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση των χώρων του
Ιδρύματος, στην αρχική τους κατάσταση και σε πλήρη λειτουργία.
Β) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
δεσμεύεται ότι:
1.. Θα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες εποπτείας και επίβλεψης των εργασιών
γενικευμένων συντηρήσεων και αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών των κτιριακών
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ογκολογικού Ξενώνα, για
λογαριασμό του Ιδρύματος, τις οποίες θα εκτελεί κατά περίπτωση σύμφωνα με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, Μελετών, Παροχής
Υπηρεσιών και Προμηθειών, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που προβλέπονται, τα
Όργανα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της
(Ν. 3852/’10, Ν. 4071/’12, Π.Δ. 132/’10, ΠΔ 7/’13, κλπ, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν κάθε φορά).
2.. Θα φροντίζει για την καλή γενικευμένη συντήρηση των κτηριακών
εγκαταστάσεων καθώς και του μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού
αρμοδιότητάς του, απασχολώντας και διαθέτοντας επιστημονικό προσωπικό με τα
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα
υλοποίησης του εκάστοτε Έργου.
3.. Θα καταρτίζει τις μελέτες των έργων, θα εκδίδει τις σχετικές αδειοδοτήσεις, θα
καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών, θα διενεργεί τους διαγωνισμούς
και την αξιολόγηση των προσφορών, θα επιβλέπει - θα ελέγχει και θα παραλαμβάνει
ποιοτικά και ποσοτικά τις εκάστοτε εργασίες, κλπ
Άρθρο 4 – Διάρκεια – Λύση της σύμβασης
Η παρούσα συμφωνία έχει αόριστη διάρκεια, τα δε συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το
δικαίωμα λύσης της παρούσης εφόσον υπάρξει σχετική έγγραφη γνωστοποίηση του
ενός εκ των δύο μερών προ τετραμήνου.
Άρθρο 5 – Οικονομικές υποχρεώσεις
Οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την γενικευμένη συντήρηση των
κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, καθώς και τις αποκαταστάσεις εκτεταμένων
βλαβών, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Δεν προκύπτουν οικονομικές υποχρεώσεις από την παροχή υπηρεσιών που θα
υλοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
λογαριασμό του Ιδρύματος.
Άρθρο 6 – Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Πάτρα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
Τον κ. Μπουχάγιερ Αριστείδη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο οποίος ορίζεται και
Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του κ. Πυλαρινό Νικόλαο,
Περιφερειακό Σύμβουλο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος
ορίζεται μέλος της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.
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Τον εκάστοτε Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ως
εκπρόσωπο της Οργανικής Μονάδας παροχής της υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται μέλος
της επιτροπής με αναπληρωτή του τον εκάστοτε αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαϊας.
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 προγραμματικής
σύμβασης, 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 αίτηση
πιθανής τροποποίησης της απόφασης εκτέλεσης πράξης, η παράταση του
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης πράξης 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 και 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 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί η
γραμματέας του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
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 εκάστοτε 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 τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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 και διατηρούνται
σε σχετικό φάκελο αρχείου στο Ίδρυμα.
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 Παρακολούθησης, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Άρθρο 7 – Τελικές Διατάξεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας γίνεται μόνον εγγράφως.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι από την παρούσα δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του προϋπολογισμού τους και ότι οι αναφερόμενες
στην παρούσα υποχρεώσεις και δεσμεύσεις αναλαμβάνονται με σκοπό την εκτέλεση
του εκάστοτε έργου, όπως αυτό καθορίζεται παραπάνω.
Για το λόγο αυτό, τα μέρη συμφωνούν να εργαστούν από κοινού για την επιτυχή
έκβαση και ομαλή λειτουργία του Ογκολογικού Ξενώνα, δεσμευόμενα να επιλύουν
καλόπιστα κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά που απορρέει από την παρούσα
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σύμβαση, με φιλικό διακανονισμό και πάντοτε με γνώμονα την προαγωγή της
Δημόσιας Διοίκησης και την εύρυθμη λειτουργία του Ξενώνα .
Για την εφαρμογή των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα
προγραμματική σύμβαση σε δυο (2) πρωτότυπα, τα οποία αφού ανεγνώσθησαν
υπεγράφησαν ως έπεται, και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος , από ένα.
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
«ΕΛΠΙΔΑ»

ΔΑΦΑΛΙΑ ΜΑΣΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Ορίζει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης:
 Από την Επιτροπή Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ως τακτικό μέλος τον κ. Μπουχάγιερ
Αριστείδη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ο
οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ.
Πυλαρινό Νικόλαο, Περιφερειακό Σύμβουλο της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας.
 Τον εκάστοτε Διευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,
ως εκπρόσωπο της Οργανικής Μονάδας παροχής της υπηρεσίας, με
αναπληρωτή του τον εκάστοτε αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αχαΐας, για την υπογραφή της
σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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