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Θέμα: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ 6ης ΥΠΕ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α.Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ 4-4-2005) όπως τροποποιήθηκαν από τις      
διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-2007)
β.Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-02-2014 Τ΄Α΄)
γ.Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών».
δ. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-20019) Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας  σχετικά με τον διορισμό του Ιωάννη Β. Καρβέλη ως Διοικητή της 6ης ΥΠΕ 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
ε. Την υπ  αριθμ.Γ4β/Γ.Π. οικ. 70553/07-10-2019 (ΦΕΚ835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Νικόπουλου Ιωάννη ως Υποδιοικητή της 6ηςΥΠΕ 
Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων –Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
στ.Την υπ  αριθμ.Γ4β/Γ.Π. οικ. 70558/07-10-2019 (ΦΕΚ835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας για το διορισμό του Μάλλιου Παναγιώτη ως Υποδιοικητή της 6ηςΥΠΕ 
Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων –Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
ζ.Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 6ης ΥΠΕ και της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» .Την προγραμματική σύμβαση θα υπογράψει ο Διοικητής της 

6ης ΥΠΕ, κ. Γιάννης Καρβέλης.
Β. Τον Β. Τον ορισμό ως εκπροσώπου της 6ης ΥΠΕ στην «Κοινή επιτροπή» για την παρακολούθηση 

υλοποίησης της σύμβασης, του υπαλλήλου της 6ης Υ.ΠΕ κ. Αντωνίου Ραγκαβά κατηγορίας ΠΕ, 
κλάδου Ηλεκτρ. Μηχανικών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την κα Θεοδώρα 
Γεωργίου κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών. 

 
                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
Συν : Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
Εσωτερική Διανομή:
-Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας ,Δ2
- Αναφερόμενους  Υπαλλήλους 
                                     

Πάτρα, 28/12/2020
Α. Π.: 68001
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Και

6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:

- « Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κέρκυρας»

- « Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Λευκάδας»

- « Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

- « Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου»

-

του ΕΡΓΟΥ« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Στη  Κέρκυρα σήμερα την …. του μηνός …………..2020, ημέρα ………….., οι παρακάτω φορείς 

καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :

α) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη κ. Ρόδη 

Κράτσα Ταγκαροπούλου.

β) Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Διοικητή κ. Ιωάννη Καρβέλη (υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 

66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-20019) Απόφαση του Υπουργού Υγείας)  

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :
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Άρθρο 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας υπόψη 

το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα:

• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.

• Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το Π.Δ.147/2010 (ΦΕΚ 240τ.Α΄/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει

• Το άρθρο 54 του Ν.4456/2017 ΦΕΚ 24/Α΄/01–03–2017«Προγραμματικές συμβάσεις για την 

ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας»

• Την αριθ. 46124/12-5-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί 

έγκριση πίστωσης 248.000,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών Τεχνικών Συμβούλων Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ -022 με 

ΚΑ 2020ΕΠ02200001 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ»

• Την αριθμ. …………. απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με 

την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

• Το αριθ. πρωτ. ……..2020 έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με την οποία 

διαβιβάσθηκε η από αριθ. πρωτ. ………..2020 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την υλοποίηση των υποέργων 

παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου:

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κέρκυρας» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ
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- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου » προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ

του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και 

προσδιορίζονται οι

τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν

για την εκτέλεση των υποέργων

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κέρκυρας»

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Λευκάδας»

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου »

και συγκεκριμένα :

• Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)

• Τον σκοπό της σύμβασης ( άρθρο 2)

• Το αντικείμενο της Σύμβασης ( άρθρο 3)

• Την διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ( άρθρο 4)

• Το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου (άρθρο 5)

• Τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο6)

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)

• Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και αρμοδιότητες του (άρθ. 8)

• Την αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 9)

• Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 10)

• Τελικές διατάξεις (άρθρο 11)

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ» αφορά στην αποκατάσταση των κτιρίων των Κέντρων Υγείας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Π.Ι.Ν. προκειμένου να καταστούν λειτουργικά και ασφαλή με την εκτέλεση 

σημαντικών παρεμβάσεων αποκατάστασης . Ως υποέργα του εν λόγω έργου περιλαμβάνονται η 

κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσίας Τεχνικών Συμβούλων για τις Π.Ε.
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της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει τον καθορισμό των υποχρεώσεων των 

συμβαλλομένων μερών για την ολοκλήρωση των μελετών αποκατάστασης των κέντρων Υγείας 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την τεχνική υποστήριξη των Τμημάτων Κτιριακών Έργων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με παροχή υπηρεσίας Τεχνικών 

Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υλοποίηση των υποέργων

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Κέρκυρας»

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Λευκάδας»

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου» σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί παροχής τεχνικών και λοιπών 

Υπηρεσιών ,

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τα Κέντρα Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας

1)Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Πόλη Κέρκυρας

2)Κέντρο Υγείας Αγ. Αθανασίου

3)Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου

4)Κέντρο Υγείας Λευκίμμης

5)Κέντρο Υγείας Παξών

Για τα Κέντρα Υγείας Π.Ε. Λευκάδας

1)Κ.Υγείας Λευκάδας

2)Κ.Υγείας Βασιλικής

Για τα Κέντρα Υγείας Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

1) Κ.Υγείας Αργοστολίου

2) Κ.Υγείας Σάμης

3)Κ.Υγείας Ιθάκης
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Για τα Κέντρα Υγείας Ζακύνθου ,

1)Κ.Υγείας Ζακύνθου

2)Κ.Υγείας Κατασταρίου

οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Σύμβουλος περιλαμβάνουν υποβοήθηση των Υπηρεσιών :

− Στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

− Στον εντοπισμό της παθολογίας των κτιρίων

− Στις μετρήσεις με ειδικό εξοπλισμό και στις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές για τον

υπολογισμό των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν στην στατική επίλυση των φορέων.

− Στην σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος και της αρχιτεκτονικής λύσης

− Στην σύνταξη της στατικής μελέτης όπου απαιτείται.

− Στην σύνταξη των Η/Μ προδιαγραφών και της Η/Μ μελέτης

− Στην έκδοση των προβλεπομένων κατά περίπτωση αδειών οικοδομικών εργασιών

− Στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης

− Σε οποιεσδήποτε περαιτέρω εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα κριθούν αναγκαίες για την

σύνταξη της μελέτης και οι οποίες απαιτούν εξοπλισμό ή/και τεχνογνωσία που δεν διαθέτει η

ΔΤΕ.

Επίσης οι Τεχνικοί Σύμβουλος θα υποβοηθήσουν τις ΔΤΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων 

προκειμένου να ανταποκριθούν  στο εύρος των απαιτούμενων ενεργειών σύνταξης της μελέτης 

(αναπαραγωγή, σάρωση αντιγράφων, προμετρήσεις, διοικητική υποστήριξη, τακτοποίηση 

επεξεργασία φωτογραφικού αρχειακού υλικού, οργάνωση βάσεων δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν στη εκπόνηση του φακέλου των μελετών)

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση και 

παραλαβή των παραδοτέων των Τεχνικών Συμβούλων από τις αρμόδιες Δ/νσεις Τεχνικών Έργων 

και η ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της. Το χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνει τον χρόνο 

που απαιτείται για τις διαδικασίες για την ανάδειξη του τεχνικού Συμβούλου καθώς και για την 

παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση των μελετών καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησής τους και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως 

έργων, προμηθειών και ανάθεσης μελετών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου της κείμενης εν 

γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός των υποέργων διαμορφώνεται ως εξής:

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Κέρκυρας» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου » προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ

Η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και πιο συγκεκριμένα τις 

πιστώσεις από το έργο ΠΔΕ της ΣΑΕΠ -022 με Αρ 2020ΕΠ02200001 σύμφωνα με την αριθ. 

46124/12-5-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκριση πίστωσης 

248.000,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών Τεχνικών Συμβούλων για το σύνολο της Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 

αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει:

α) Την υλοποίηση των υποέργων της παρούσας σύμβασης, ως «Φορέας υλοποίησης », σύμφωνα 

με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αποφαινομένων 

οργάνων Περιφερειών, ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες τα Τμήματα Κτιριακών Έργων των Δ/νσεων 

Τεχνικών Έργων των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων και ως Προϊστάμενες Αρχές τις Δ/νσεις 

Τεχνικών Έργων των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων.

β) Να προβεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου και την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

γ) Την διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των υποέργων.

δ) Την παραλαβή των υποέργων στο σύνολό τους.
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ε) Την οικονομική διαχείριση των υποέργων.

στ) Την χρηματοδότηση των υποέργων:

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Κέρκυρας» με το ποσόν των 74.400,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Λευκάδας» με το ποσόν των 49.600,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης» με το ποσόν των 74.400,00 ευρώ

- Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων Υγείας Περιφέρειας 

Ιονίων

Νήσων-Π.Ε. Ζακύνθου» με το ποσόν των 49.600,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ -022 με Αρ 

2020ΕΠ02200001

ζ) Να ορίσει δύο ( 2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 8 της σύμβασης.

2. H 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας, αναλαμβάνει:

α) Να διευκολύνει με κάθε τρόπο την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης με 

την

συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

β) Να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις και να παρέχει τεχνική ή διοικητική συνδρομή, όπου 

επιβάλλεται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του σκοπού της παρούσας 

σύμβασης.

γ) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 8 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή 

Παρακολούθησης του προς υλοποίηση υποέργων. Η Επιτροπή αποτελείται από τους 

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα 

από :
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1. Δύο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

α) τον Εμμανουήλ Ορφανουδάκη, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Τεχνικών Έργων με 

αναπληρωτή του τον Κων/νο Ζορμπά Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων

β) τον Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού υπάλληλο της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων με το νόμιμο αναπληρωτή του

2. Έναν από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια :

     Τον κ. Αντώνιο Ραγκαβά υπάλληλο της 6ης Υ.ΠΕ. με αναπληρώτριά του την Θεοδώρα Γεωργίου     

υπάλληλο  της 6ης Υ.ΠΕ.

Οι ανωτέρω ορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων τους. Ο 

καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον 

εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του.

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα ορισθεί ένας εκ των εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων. Η θητεία των μελών της Κοινής Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της 

επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της.

Έργο της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των προβλεπόμενων 

υποέργων, η εποπτεία για τήρηση όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η 

διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια 

όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση 

της παρούσας και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση 

των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και τα μέλη της δεν αμείβονται για το 

παραπάνω έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο 

αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας θα υπάγονται στα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια.

ΑΔΑ: 6Τ9Ζ469ΗΔΜ-ΝΕΟ



ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών ειδικώς αιτιολογημένη, 

κατόπιν αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

μπορεί κατ΄ εξαίρεση να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και 

τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και 

τον τρόπο υλοποίησής του, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της για εύλογο 

χρονικό διάστημα, για λόγους απολύτως αναγκαίους για την ολοκλήρωση των υποέργων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή 

η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη 

λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται 

από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους 

συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος από δύο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ      
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ        ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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