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 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 9 

Αριθµ. Συνεδρίασης 9η/14.06.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 71 

 

     Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 14/06/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 367745(222)/10-
06-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 
3852/2010. 
        
      Παρόντες: 
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος 
14. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος. Ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης ενηµέρωσε για την απουσία του.  
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) ‘’Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’ για το 
έργο: ‘’Αναβάθµιση Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, β) 
Τµήµα αιµοκάθαρσης (προµήθεια 2 µηχανηµάτων)’’ µε κωδικό έργου 3151ΘΕΣ014Ι∆Π18 του 
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“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”» 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) ‘’Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’ για το έργο: 
‘’Αναβάθµιση Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, β) Τµήµα 
αιµοκάθαρσης (προµήθεια 2 µηχανηµάτων)’’ µε κωδικό έργου 3151ΘΕΣ014Ι∆Π18 του 
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 873/10-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε 
αρ. πρωτ.: ∆∆ΥΚΜ/ΜΕΘ/337240 (12640)/10-06-2019 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας 
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Μ.Ε.Θ. και εισηγήθηκε το θέµα ως 
ακολούθως:  

«Με την ψήφιση του άρθρου 54 του Ν. 4456/17 δόθηκε η δυνατότητα στις Περιφέρειες να 
συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε τα Νοσοκοµεία προκειµένου να παρέχουν υποστήριξη 
οικονοµική για την προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού και για την αναβάθµιση των ιατρικών και 
νοσηλευτικών υπηρεσιών τους. Έτσι ξεκινήσαµε τον πρώτο κύκλο χρηµατοδοτικής υποστήριξης 
των δηµόσιων νοσοκοµείων της Μητροπολιτικής Ενότητας και ευελπιστούµε ότι η συνδροµή αυτή 
θα παγιωθεί και θα συνεχίσουµε να συµβάλλουµε και εµείς στο τιτάνιο έργο της παροχής 
δηµόσιας δωρεάν υγείας.  

Ήδη συλλέγουµε αιτήµατα και άλλων νοσοκοµείων, προκειµένου να τα αξιολογήσουµε και να τα 
εντάξουµε στο επόµενο πρόγραµµα. 

H προγραµµατική σύµβαση που συζητείται σήµερα στη Μητροπολιτική αφορά στην Αναβάθµιση 
Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας β) Τµήµα αιµοκάθαρσης 
(προµήθεια 2 µηχανηµάτων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Προµήθεια ενός (1) µόνιτορ Μ.Ε.Θ. βαρέως τύπου για πληρέστερη παρακολούθηση των ζωτικών 
παραµέτρων των ασθενών, ενός (1) ειδικού µόνιτορ απεριόριστης χρήσης, δύο (2) 
αναπνευστήρων Μ.Ε.Θ. βαρέως τύπου και ενός (1) ειδικού εξαρτήµατος (σκούφου) καταγραφής 
και ανάλυσης του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος της Β΄ Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου. 

Προµήθεια δύο (2) µηχανηµάτων εξωνεφρικής κάθαρσης που θα εφαρµόζουν όλες τις µεθόδους 
αποκατάστασης, µε όλους τους απαραίτητους αυτοµατισµούς και συστήµατα ασφαλείας για την 
προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλµένο χειρισµό του Τµήµατος 
Αιµοκάθαρσης. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

140.000 ευρώ από τα οποία 130.000 ευρώ η Π.Κ.Μ. και 10.000 ευρώ το Νοσοκοµείο.». 

Ακολούθησε  ερώτηση της κ. Παυλίδου Φωτεινής – Νιόβης, τακτικού µέλους, στην οποία 
απάντησε η κ. Πατουλίδου. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη της Επιτροπής για να 
τοποθετηθούν. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Θεωρεί 
ότι το κράτος έχει µεταφέρει τις ευθύνες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όλα όσα ειπώθηκαν είναι 
αναγκαία, αλλά πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από Ίδιους Πόρους. ∆εν έχει η Περιφέρεια την 
ευθύνη αλλά το Υπουργείο Υγείας και κατ’ επέκταση το κράτος. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
τακτικό µέλος, κατέθεσε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Θα ψηφίσουµε 
θετικά για την προγραµµατική σύµβαση, καθώς αντιµετωπίζει έστω και εµβαλωµατικά κρίσιµα 
προβλήµατα του νοσοκοµείου. Θέλουµε όµως να σηµειώσουµε ότι αποπροσανατολίζει πλήρως 
από την ενιαία ευθύνη του κράτους να εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των νοσοκοµείων και των 
δοµών υγείας γενικότερα µε όλα τα αναγκαία µέσα και εξοπλισµό για ουσιαστική συντήρηση των 
εγκαταστάσεών τους, για δηµιουργία νέων και κυρίως µε το αναγκαίο προσωπικό που είναι 
απαραίτητο µε σταθερές µόνιµες σχέσεις εργασίας και ικανοποιητικές αµοιβές, ώστε να παρέχουν 
επαρκείς δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλο το λαό που, ενώ ουσιαστικά 
φοροληστεύεται και εισφοροληστεύεται, δεν τις έχει αυτές από το δηµόσιο σύστηµα. Και εκβιάζεται 
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όπως φαίνεται και µε το πρόβληµα που εµφανίστηκε µε οξύτητα µε τα ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα τις τελευταίες µέρες ή να πληρώνει αδρά ή να µην µπορεί να κάνει τις εξετάσεις που του 
είναι απαραίτητες. Και εδώ να σηµειώσουµε τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά που 
οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια τις ευθύνες και της διοίκησης της Π.Κ.Μ. που 
αρκείται να καλύπτει εµβαλωµατικά κάποια προβλήµατα µέσα από τα προγράµµατα ή το ΕΣΠΑ 
στο οποίο φυσικά η κάλυψη των λαϊκών αναγκών αποτελεί το φτωχό συγγενή. Και βέβαια να µη 
διεκδικεί ολοκληρωµένη κάλυψη αυτών των αναγκών, αφού κινείται ουσιαστικά στην ίδια πολιτική 
λογική.». Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, εξέφρασε τη συµφωνία του µε την τοποθέτηση του 
κ. Ιγνατιάδη και δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το θέµα. Θετικά δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν η κ. 
Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα και η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικά µέλη.     
  

 Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, των ερωτήσεων και τοποθετήσεων των µελών και της 
µεταξύ τους διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε 
ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την 
υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 
απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 
18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. 
πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί 
Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το 
µε αρ. πρωτ.: 873/10-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την 
µε αρ. πρωτ.: ∆∆ΥΚΜ/ΜΕΘ/337240 (12640)/10-06-2019 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας 
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Μ.Ε.Θ. και πιο συγκεκριµένα τα εξής:  
 

1. To άρθρο 54 του Ν. 4456/17 “Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ-24 Α/1-3-17).  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010). 

3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.∆. 
133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθµ. 81320 
& 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016) 

4. Τον Ν.4412/2016 περί δηµοσίων συµβάσεων (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων» του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-
2012), άρθρο 6, παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4257/2014 Επείγουσες 
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014) 

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Αρ.Φ.112/13-07-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4. 

8. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία 

ΑΔΑ: ΩΕΖΨ7ΛΛ-ΑΝΗ



http://www.pkm.gov.gr 4 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

9. Την υπ’ αριθµ. Απόφαση 9752/2014/06-06-2014 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης µε την οποία ανακηρύχθηκε ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Π.Κ.Μ. για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019. 

10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 431114 (9980/18-11-2014)(ΦΕΚ 3129/Β’/21-11-2014) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Συγκεκριµένων Αρµοδιοτήτων και 
παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων “Με 
εντολή Περιφερειάρχη” στους Αντιπεριφερειάρχες, Εκτελεστικό Γραµµατέα, Περιφερειακούς 
Συµβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στους Προϊσταµένους Γενικών 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της Π.Κ.Μ.».  

11. Την υπ’ αριθµ. οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
“Περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, 

στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, των ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών 
∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017), όπως τροποποιήθηκε 
µε την αριθµ. οικ. 243018(3917)/16-6-2017 (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/27-6-2017) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί τροποποίησης της υπ' αριθµ. οικ. 
30110(385)/27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

12. Ότι το έργο θα υλοποιηθεί µε Προγραµµατική Σύµβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. Α’87/07.06.2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µέχρι σήµερα. 

13. Την ανάγκη εκσυγχρονισµού των Γενικών ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης για την παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας 
στους πολίτες. 

14. Το από 02/11/2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Β’ Μ.Ε.Θ. µε θέµα: «Αίτηµα ενίσχυσης σε εξοπλισµό της Β’ 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”». 

15. Το από 18/03/2019 έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Νεφρολογικό Τµήµα – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού µε θέµα: «Χρήση 
διαθεσίµων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». 

16. Ότι ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι 
140.000,00€ και η κατανοµή πιστώσεων για το συγκεκριµένο έργο έτους 2019 είναι 
140.000,00€ µε Φ.Π.Α.  

17. Υπεύθυνη Υπηρεσία θα είναι η ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης, η οποία είναι αρµόδια για όλα τα θέµατα υγείας που αφορούν στην 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης  

18. Το έργο αφορά στην αναβάθµιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, στη διεύρυνση των 
διαγνωστικών και των επεµβατικών δυνατοτήτων της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και 
του Τµήµατος Αιµοκάθαρσης και στην αναβάθµιση των λειτουργικών και των 
εκπαιδευτικών δράσεών τους.   

19. Το ως άνω δεύτερο σχετικό έγγραφο. 

20. Το από 06/02/2019 Πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µε το οποίο 
εγκρίθηκε το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης του έργου: «Αναβάθµιση Γ.Ν.Θ. "Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, β) Τµήµα αιµοκάθαρσης 
(προµήθεια 2 µηχανηµάτων)»  

21. Το από 20/03/2019 Πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µε το οποίο 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης του έργου: 
«Αναβάθµιση Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, β) Τµήµα 
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αιµοκάθαρσης (προµήθεια 2 µηχανηµάτων)»  

22. Την από 07/02/2019 Απόφαση Νο45 Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκοµείου (Α∆Α: 
ΩΚΖΦ46906Β-Ν7Γ) 

23. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4888 από 20/03/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Νοσοκοµείου (Α∆Α: Ω9ΛΖ46906Β-5ΨΑ) 

24. Την από 21/05/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/Α 2556 µε αριθµ. πρωτ. 
263691(7516) (Α∆Α: Ω∆Φ∆7ΛΛ-Ο6Μ) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ., Τµήµα 
Προϋπολογισµού, Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης. 

   
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  
                 (µειοψηφούσας της κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που ψήφισε κατά) 
                     

   την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", σύµφωνα µε το 
σχέδιο και το παράρτηµα που ακολουθούν, για το έργο: «Αναβάθµιση Γ.Ν.Θ. "Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, β) Τµήµα αιµοκάθαρσης 
(προµήθεια 2 µηχανηµάτων)» µε κωδικό έργου 3151ΘΕΣ014Ι∆Π18 του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) Μ.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” που εγκρίθηκε για το τρέχον έτος 2019 από την 
υπ’ αριθµ. 38/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας της υπ’ 
αριθµ. 05/08-03-2019 συνεδρίασης (Α∆Α: ΩΩΚΚ7ΛΛ-ΨΛΧ).  
 

  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν::  

  
  11..  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς   ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ((ΠΠ..ΚΚ..ΜΜ..))  --  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς   

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((ΜΜ..ΕΕ..ΘΘ..))  

κκααιι  
22..  ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο   ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..))  ««ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΠΠααππααννιικκοολλάάοουυ»»  

  

  

γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  ππρροοµµήήθθεειιααςς  

  «« ΑΑ νν αα ββ άά θθ µµ ιι σσ ηη   ΓΓ .. ΝΝ .. ΘΘ ..   "" ΓΓ ..   ΠΠ ΑΑ ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΛΛ ΑΑ ΟΟ ΥΥ ""   

αα ))   ΒΒ ''   ΜΜ οο νν άά δδ αα ςς   ΕΕ νν ττ αα ττ ιι κκ ήή ςς   ΘΘ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ςς   

ββ ))   ΤΤ µµ ήή µµ αα   αα ιι µµ οο κκ άά θθ αα ρρ σσ ηη ςς   (( ππ ρρ οο µµ ήή θθ εε ιι αα   22   µµ ηη χχ αα νν ηη µµ άά ττ ωω νν )) »»  
 

[Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2019] 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
για την υλοποίηση του έργου Προµήθειας:  

  

«« ΑΑ νν αα ββ άά θθ µµ ιι σσ ηη   ΓΓ .. ΝΝ .. ΘΘ ..   "" ΓΓ ..   ΠΠ ΑΑ ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΛΛ ΑΑ ΟΟ ΥΥ ""   αα ))   ΒΒ ''   ΜΜ οο νν άά δδ αα ςς   ΕΕ νν ττ αα ττ ιι κκ ήή ςς   

ΘΘ εε ρρ αα ππ εε ίί αα ςς   ββ ))   ΤΤ µµ ήή µµ αα   αα ιι µµ οο κκ άά θθ αα ρρ σσ ηη ςς   (( ππ ρρ οο µµ ήή θθ εε ιι αα   22   µµ ηη χχ αα νν ηη µµ άά ττ ωω νν )) »» ,,   

ππ ρρ οο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ µµ οο ύύ   11 44 00 .. 00 00 00 ,, 00 00 €€  
Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα την …../…./2019, ηµέρα ………….., στο γραφείο της 
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 
64, ΤΚ 54627 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι»:  
α. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Β. Όλγας 
198, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη κα 
Πατουλίδου Παρασκευή, που θα καλείται στο εξής χάριν συντοµίας  «Π.Κ.Μ. - Μ.Ε.Θ.» και 
β. Το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην 
λεωφόρο Γ. Παπανικολάου, στην ∆.Κ. ΕΞΟΧΗΣ του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, Τ.Κ. 57010 και 
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εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του κ. Κυριάκο Τσιµπούλη, που θα 
αποκαλείται στο εξής -χάριν συντοµίας- ως «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»  
 
και έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις και αποφάσεις όπως αυτές ισχύουν: 
 

1. To άρθρο 54 του Ν. 4456/17 “Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του 
Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών 
κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ-24 Α/1-3-17).  

2. Το άρθρο 100 Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’87/07.06.2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»), όπως 
ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα και από την ισχύ του Ν 
4555/18 «Κλεισθένης» 

3. Το Ν.4412/2016 περί δηµοσίων συµβάσεων (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

4. Την µε αριθµ. 38/8.3.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί 
“Κατάρτισης Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών της Μητροπολιτικης Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. 

5. Την υπ’ αριθµ. ……………….απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης µε το «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου», 

6. Την αριθµ. …… Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

7. Την. υπ’ αριθµ.4/6.2.2019 (θέµα έκτακτο 2ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και την µε αριθµ.7/20.3.2019 (θέµα 22ο) 
τροποποιητική αυτής, σχετικών µε την έγκριση σύναψης της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

8. Την µε αριθµό 45/7.2.2019 (Α∆Α:ΩΚΖΦ46906Β-Ν7Ζ) απόφαση του Αναπληρωτή 
∆ιοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», µε την οποία εγκρίνεται η 
δέσµευση πίστωσης ύψους 10.000,00 ευρώ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος τις πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Κ.Α.Ε. 
7131 οικ. έτος 2019 για υποχρεώσεις τρέχοντος έτους,  

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική, στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, όπως ισχύει και αφορά στην υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθµιση Γ.Ν.Θ. "Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας β) Τµήµα αιµοκάθαρσης (προµήθεια 2 
µηχανηµάτων)», προϋπολογισµού 140.000,00€ 

1.1 Η σύµβαση αυτή περιέχει δεκατρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής: 

11..  Νοµική βάση και περιεχόµενο Προγραµµατικής Σύµβασης.  
2. ΑΑννττιικκεείίµµεεννοο  κκααιι  σσκκοοππόόςς της Προγραµµατικής Σύµβασης.   
3. Αρµοδιότητες και διαδικασίες εκτέλεσης της πράξης. 
4. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
5. Υποχρεώσεις- δικαιώµατα  Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου. 
6. Υποχρεώσεις – δικαιώµατα ΠΚΜ-Μ.Ε.Θ.. 
7. Προϋπολογισµός- Πόροι - Τρόπος χρηµατοδότησης. 
8. ∆ιάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

99..  Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης.  
10. ΑΑντισυµβατική συµπεριφορά – Επίλυση διαφορών. 
11. Ρήτρες. 
12. Ειδικοί όροι Προγραµµατικής Σύµβασης. 
13. Τελικές διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΣΚΟΠΟΣ της  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Σκοπός της πράξης, για την υλοποίηση της οποίας συνάπτεται η παρούσα προγραµµατική 
σύµβαση, είναι η αναβάθµιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού είναι η διεύρυνση των  
διαγνωστικών και των  επεµβατικών  δυνατοτήτων της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του 
Τµήµατος Αιµοκάθαρσης και η αναβάθµιση των λειτουργικών και των εκπαιδευτικές δράσεών 
τους.   

2.2.  Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης αποτελεί η υλοποίηση της πράξης: 
«Αναβάθµιση Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" α) Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας β) Τµήµα 
αιµοκάθαρσης (προµήθεια 2 µηχανηµάτων)», µµεε  σσυυγγχχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας / Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και το «ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  

ΠΠΑΑΠΠΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ». 

Α. της Β΄ Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, µε την προµήθεια ενός (1) µόνιτορ ΜΕΘ βαρέως 
τύπου για πληρέστερη παρακολούθηση των ζωτικών παραµέτρων των ασθενών, ενός(1) ειδικού 
µόνιτορ απεριόριστης χρήσης, δύο (2) αναπνευστήρων ΜΕΘ βαρέως τύπου και ενός(1) ειδικού 
εξαρτήµατος (σκούφου) καταγραφής και ανάλυσης του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος. 

Β. του Τµήµατος Αιµοκάθαρσης µε την προµήθεια δύο (2) µηχανηµάτων εξωνεφρικής κάθαρσης 
που θα εφαρµόζουν όλες τις µεθόδους αποκατάστασης, µε όλους τους απαραίτητους 
αυτοµατισµούς και συστήµατα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε 
από εσφαλµένο χειρισµό . 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ και ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ 

• Η πράξη, µε δεδοµένο ότι αφορά σε προµήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού, θα υλοποιηθεί µε ενιαίο διαγωνισµό, κατά τις κείµενες περί προµηθειών και 
δηµοσίων συµβάσεων διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία του «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου»  
(Ν.4412/2016 όπως ισχύει).  

• Η δηµοπράτηση θα βασίζεται σε τεχνικές προδιαγραφές, που θα συνταχθούν και θα 
εγκριθούν οµοίως κατά τις κείµενες διατάξεις. 

• Οι παραλαβές του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργία θα διενεργηθούν από επιτροπή 
υπαλλήλων του «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου», που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ιοικητή του. 

• Με την ολοκλήρωση της παραλαβής του, το σύνολο του εξοπλισµού περιέρχεται στην 
πλήρη κυριότητα του «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου». 

• Φορέας υλοποίησης ορίζεται το «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες 
του που µετά την υπογραφή της παρούσας και την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, θα 
συντάξουν την σχετική διακήρυξη και θα επιληφθούν της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της 
προµήθειας και εγκατάστασης των οργάνων, της παραλαβής τους και της προώθησης της 
πληρωµής από τις πιστώσεις που θα προέλθουν από την ΠΚΜ/ΜΕΘ και το «Γ.Ν.Θ. Γ. 
Παπανικολάου». 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Με την υπογραφή της παρούσας η Π.Κ.Μ./Μ.Ε.Θ. οι συµβαλλόµενοι κοινοποιούν µε 
έγγραφό τους τα µέλη του φορέα τους που θα µετέχουν στην Επιτροπή. Η σύστασή της θα 
γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ, µε την επωνυµία «Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης», στην οποία θα συµµετέχουν: 

►δύο υπάλληλοι που θα υποδειχθούν από το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου,  µε τους 
αναπληρωτές τους και  

►ένας υπάλληλος που θα υποδειχθεί από την Π.Κ.Μ. - Μ.Ε.Θ., µε τον αναπληρωτή 
του και θα ορισθεί πρόεδρος της 

4.2.   Αντικείµενο της «Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης» θα είναι ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση όλων των διαδικασιών 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 
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παρούσας και η επίλυση τυχόν διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, που 
προκύπτουν σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο 
εφαρµογής της.   

4.3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Το έργο της θα διαρκέσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Η  επιτροπή βρίσκεται σε 
απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) µέλη αυτής. Η γνώµη της πρέπει να είναι 
αιτιολογηµένη, να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της και να αποτυπώνεται 
σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία µέλη. Λοιπές λεπτοµέρειες που 
ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε 
αποφάσεις της.  

4.4. 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 γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των 
ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση της πράξης, αλλά δεν έχει 
δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις δεν είναι δεσµευτικές για την 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

4.5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις (3) 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

«Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

5.1. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε την Π.Κ.Μ./ΜΕΘ και τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της, προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος και χρηµατοδότηση της 
πράξης και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή. 

5.2. Να ορίσει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύµβασης. 

5.3. Να µεριµνήσει για τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις σκοπιµότητας κλπ, εφόσον και 
όπου προβλέπονται. 

5.4. Να προβεί στην συγκρότηση των απαιτούµενων συλλογικών οργάνων, ήτοι των επιτροπών 
σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας του διαγωνισµού και παραλαβής του 
εξοπλισµού, 

5.5. Να µεριµνήσει για τις διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του 
υπό προµήθεια εξοπλισµού. 

5.6. Να διεκπεραιώσει τις προβλεπόµενες διαγωνιστικές διαδικασίες, προς υπογραφή της (ή των) 
απαιτούµενων συµβάσεων προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού. 

5.7. Να διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού µετά την ολοκλήρωση της 
παραλαβής του. 

5.8. Να προβεί στην χρηµατοδότηση της πράξης, µέχρι του ποσού των 10.000 €. 

5.9. Να µεριµνήσει για την, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απόδοση των επί των τιµολογίων 
κρατήσεων, τελών και φόρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Π.Κ.Μ. - Μ.Ε.Θ. 

Η Π.Κ.Μ. –Μ.Ε.Θ. αναλαµβάνει 
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6.1.  Την συγχρηµατοδότηση του έργου (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) από τις πιστώσεις 
του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών Ιδίων Πόρων (Τέλη Μεταβίβασης  
Αυτοκινήτων) Μ.Ε. Θεσσαλονίκης – Κατάρτιση Έτους 2019,  της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, µέχρι το ύψος των 130.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).   

6.2.  Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα  αυτής 
της Σύµβασης. 

6.3.  Να συµµετέχει µε έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην κοινή Τριµελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της  παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

7.1.  Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση της πράξης:  ΑΑννααββάάθθµµιισσηη  ««ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..  ΓΓ..  

ΠΠΑΑΠΠΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ»»  αα))  ΒΒ’’  ΜΜοοννάάδδααςς  ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς  ββ))  ΤΤµµήήµµαα  ααιιµµοοκκάάθθααρρσσηηςς  

((ππρροοµµήήθθεειιαα  22  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν))  ααννέέρρχχεεττααιι  στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(140.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των πάσης φύσης κρατήσεων.  
7.2.   Η τελική δαπάνη της πράξης θα χρηµατοδοτηθεί, έως του ποσού των 130.000,00 € από 
πιστώσεις της Π.Κ.Μ./ΜΕΘ, από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών 
Ιδίων Πόρων (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Κατάρτιση Έτους 2019 
– µε Κωδικό Έργου 3151ΘΕΣ014Ι∆Π18, που θα αναλωθεί κατά προτεραιότητα, κατά δε το 
τυχόν υπερβάλλον ποσό από την ύψους 10.000 € πίστωση που δεσµεύτηκε µε την από 
45/7.2.2019 (Α∆Α:ΩΚΖΦ46906Β-Ν7Ζ) απόφαση του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του «Γ.Ν.Θ. Γ. 
Παπανικολάου». 
 
 Η ανάλυση του προϋπολογισµού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
α/α Περιγραφή Τµήµα τµχ Προυπολογισµός 

1 Monitor βαρέως τύπου Β΄ Μ.Ε.Θ. 1 12.000,00 

2 Ειδικό monitor απεριόριστης 
χρήσης 

Β΄ Μ.Ε.Θ. 1 30.000,00 

3 Αναπνευστήρας βαρέως τύπου Β΄ Μ.Ε.Θ. 2 60,000,00 

4 Ειδικό εξάρτηµα καταγραφής 
και ανάλυσης 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος 

Β΄ Μ.Ε.Θ. 1 8.000,00 

5 Μηχάνηµα εξωνεφρικής 
κάθαρσης 

Νεφρολογικό 2 30.000,00 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  7 140.000,00 

 
7.3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Π.Κ.Μ.-Μ.Ε.Θ. οφείλουν να διαβιβάζουν στο «Γ.Ν.Θ. Γ. 
Παπανικολάου» τις απαιτούµενες πιστώσεις εντός τριάντα (30) ηµερών από την προσήκουσα 
υποβολή αντιγράφων των οικείων τιµολογίων πώλησης του εξοπλισµού, µαζί µε τα αντίστοιχα 
πρωτόκολλα παραλαβής του, κατά τις προβλέψεις της παρ. 3.3 της παρούσας. 
7.4.  Οι πληρωµές προς τον ανάδοχο θα διενεργούνται από το «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου», 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ και ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

8.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 
(24) µήνες, αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει µε την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση  του 
συνόλου του εξοπλισµού της πράξης, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την 
αποπληρωµή των αναδόχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οικεία διακήρυξη. 

8.2. Η παρούσα δύναται να παραταθεί µε αποφάσεις των αρµόδιων συλλογικών οργάνων  επί ένα 
εξάµηνο επιπλέον, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της τριµελούς Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 
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8.3. H παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση δύναται να θεωρηθεί ολοκληρωµένη, ακόµη και πριν 
την καθοριζόµενη από την παρ. 8.1 διάρκειά της, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή 
του συνόλου του εξοπλισµού της πράξης και έχει συντελεσθεί η αποπληρωµή των αναδόχων.  

 

                              Αναλυτικό  Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Έργου 

α/α Φάση έργου ∆ιάρκεια 

1 Σύνταξη - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 3 µήνες 

2 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης 
2 µήνες 

3 ∆ιαγωνισµός 
10 µήνες 

4 Συµβάσεις- Υλοποίηση 
6 µήνες 

5 Παραλαβές-αποπληρωµή αναδόχων 
3 µήνες 

 

 
 ΑΡΘΡΟ 9ο   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τροποποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης επιτρέπεται µόνο κατόπιν σύµφωνης 
γνώµης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και εγκρίνεται µε αποφάσεις των αρµόδιων για 
την διοίκηση των ενταύθα συµβαλλόµενων φορέων Συλλογικών  Οργάνων. Προϋπόθεση για κάθε 
τυχόν τροποποίηση αποτελεί ότι δεν προκαλείται αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

10.1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, που αφορά στην εκτέλεση και 
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται είτε συµβιβαστικά 
και µε καλή την πίστη, είτε από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

10.2. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, 
που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του Νόµου και των συναλλακτικών 
ηθών από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να 
καταγγείλει τη Σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της προγραµµατικής αυτής σύµβασης, που στο 
σύνολό τους θεωρούνται σηµαντικοί και ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε 
εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της 
πλευράς του παραβαίνοντος µέρους, έχει το δικαίωµα ο αντισυµβαλλόµενος να καταγγείλει τη 
σύµβαση µονοµερώς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζηµία. 

Το ποσό της ρήτρας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της σύµβασης του έργου, χωρίς το ποσό 
του Φ.Π.Α., για κάθε παράβαση και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 500,00 €. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

        ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12.1. Απαγορεύεται ρητά στο «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» η υποκατάστασή του από τρίτο 
στην υλοποίηση της  πράξης. Εφόσον – εντούτοις - χωρήσει υποκατάσταση, τότε  το 
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«Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι  της Π.Κ.Μ. - 
Μ.Ε.Θ., ενώ συγχρόνως  λύεται η παρούσα µε υπαιτιότητα  του «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου». 

12.2. Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, αλλά και µετά 
τη λήξη ή λύση αυτής, το «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» (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 της Π.Κ.Μ./ΜΕΘ, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της 
σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

 

      ΑΡΘΡΟ 13ο 

     ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

13.1. 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. 

13.2. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων και της σχετικής νοµοθεσίας, εκ µέρους οιουδήποτε από 
τους δύο συµβαλλόµενους, συνεπάγεται και τη λύση της παρούσας. 
 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συµβαλλόµενος από ένα.  
 
 
                                                         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την 
Π.Κ.Μ. – Μ.Ε.Θ. 

 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΟΥ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για το 
Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
    ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦ Ι Σ ΤΑΜΕΝΗ  ∆ ΙΟ Ι ΚΗΤ Ι ΚΗ  ΚΑΤΑΣ ΤΑΣΗ  ΠΡΑΞΗΣ  
 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης 

Αριθµός 
πρωτ./ 
ηµεροµηνία 

Απόφαση έγκρισης της Π.Κ.Μ. για την 
χρηµατοδότηση του έργου 

Π.Κ.Μ.  

Η µε αριθµ.      απόφαση έγκρισης νοµιµότητας της 
Π.Κ.Μ. 

Π.Κ.Μ.  

Οι µε αριθµ. 4/6.2.2019 (θέµα έκτακτο 2ο) και 
7/20.3.2019 (θέµα 22ο) αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» για την έγκριση του σχεδίου 
προγραµµατικής σύµβασης. 

            Γ.Ν.Θ. 
 «Γ. Παπανικολάου» 

 

Η µε αριθµ.  …. Απόφαση της Π.Κ.Μ. για την 
έγκριση του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης 

Π.Κ.Μ.  

   

   

   

   

   

 
 

 
 
       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                             
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                        ανωτέρω) 
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