
1

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 4o

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης για την «Παροχή τεχνικών
&  λοιπών  συναφών  επιστημονικών
υπηρεσιών  και  την  εκπόνηση  των
απαιτούμενων  μελετών  –  ωρίμανση
των  παρεμβάσεων  του  έργου  με
τίτλο:  ‘‘Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης
ενέργειας,  ανανεώσιμων  πηγών
ενέργειας  και  συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού  θερμότητας  υψηλής
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ημαθίας
(Μ. Βέροιας & Νάουσας)’’, τον ορισμό
εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή
του που θα συμμετέχει στην Τριμελή
Επιτροπή  Παρακολούθησης
εκτέλεσης  των  όρων  της
προγραμματικής  σύμβασης  και  την
εξουσιοδότηση  υπογραφής  της
προγραμματικής  σύμβασης  εκ
μέρους  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνο»

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/11-02-2019
Αριθμ. Απόφασης   15/2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 79947(96)/05-02-2019
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του,  κ.  Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους
Συμβούλους,  η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  5  Φεβρουαρίου  2019  αντίστοιχα,  στον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
8. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
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9. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
10. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  (προσήλθε  πριν  την

ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης και
αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος
ημερήσιας διάταξης)

11. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
14. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΓΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (αποχώρησε  πριν  την

συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης)
16. ΓΙΟΥΤΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
18. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
19. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
24. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
25. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
26. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
27. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
29. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
34. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
35. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
36. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
37. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
39. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
41. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
42. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
44. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
45. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
46. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
47. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
48. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
49. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
51. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
52. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
53. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
54. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
13. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
15. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επίσης  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας καθώς και  οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ημαθίας κ. Κ. Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης και Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης.

Δεν  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης  κα  Παρασκευή  Πατουλίδου  και  οι  Αντιπεριφερειάρχες  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την

έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  σύναψης
προγραμματικής  σύμβασης  για  την  «Παροχή  τεχνικών  &  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών – ωρίμανση
των  παρεμβάσεων  του  έργου  με  τίτλο:  ‘‘Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας,
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής
απόδοσης  (ΣΗΘΥΑ)  του  Γ.Ν.  Ημαθίας  (Μ.  Βέροιας  &  Νάουσας)’’,  τον  ορισμό
εκπροσώπου με  τον αναπληρωτή  του  που θα  συμμετέχει  στην  Τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  την
εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εκ μέρους της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  στον  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Ημαθίας  κο  Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνο.» και  έδωσε  το  λόγο  στον  αρμόδιο  εισηγητή  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  του
Συμβουλίου το αριθμ.  πρωτ. 662428(2840)/23-01-2018 εισήγηση της Υποδ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σας  υποβάλλουμε  σχέδιο  προγραμματικής  σύμβασης  για  την  «Παροχή  τεχνικών  &  λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών – ωρίμανση των
παρεμβάσεων του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν.
Ημαθίας (Μ. Βέροιας & Νάουσας)»», και παρακαλούμε για την έγκρισή της καθώς και  τον ορισμό
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης
εκτέλεσης  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  την  εξουσιοδότηση  υπογραφής  της
προγραμματικής σύμβασης εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ημαθίας κο Καλαϊτζίδη Κων/νο, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής :
1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ»,  όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις  διατάξεις  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης.»  (Φ.Ε.Κ.  87 Α/7-06-2010),  όπως  τροποποιήθηκαν  και
ισχύουν.

3. Τις  υπ΄  αρίθμ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010,
ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.

5. Το  υπ.αρ.  Π.Δ.  102/87  (ΦΕΚ-60  Α')  :  «Όργανα  που  αποφασίζουν  ή  γνωμοδοτούν  και  ειδικές
ρυθμίσεις  σε  θέματα έργων που εκτελούνται  από τα  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  που
εποπτεύονται  από  το  Υπουργείο  Υγείας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων»  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Την με αριθμ. ΔΥ8/ΓΠ/ΟΙΚ.113766/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006) : Καθορισμός αποφαινομένων και
γνωμοδοτούντων οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και τα κληροδοτήματα του ν.
2039/1939.

7. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-
Γενική  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  &  Υποδομών  –  Γραφείο  Γενικού  Δ/ντή   με  θέμα
«Αποφαινόμενα  όργανα  μετά  τις  81320  και  77909/2016  αποφάσεις  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  (ΦΕΚ  4302/Β΄/30-12-2016  «Έγκριση
τροποποίησης  ΟΕΥ της  ΠΚΜ»).» σύμφωνα  με  τα  οποία  Προϊσταμένη  Αρχή  για  τις  συμβάσεις
έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή
Μ.ΕΘ  και  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ο  Προϊστάμενος  του  αντίστοιχου  Τμήματος  Συγκοινωνιακών
Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.

8. To ΦΕΚ 390/τ.Β/10-02-2017  και  την  υπ΄αρίθμ.  οικ.  30149  (387)/27-01-2017  (ΑΔΑ:  729Ζ7ΛΛ-
1ΝΗ)  απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής
Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  και  Υποδομών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους
Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς
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και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού και
Υποδομών» και  την υπ΄αρίθμ.  οικ. 30110 (385)/27-01-2017 (ΑΔΑ: 67ΑΤ7ΛΛ-6ΤΟ) απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων των  οργανικών μονάδων  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  τους  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  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων  /  Αυτοτελών  Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων  /  Αυτοτελών  Τμημάτων και  Αυτοτελών  Γραφείων» ,  όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ,  243018 (3917)/16-06-2017 (ΑΔΑ 73ΜΗ7ΛΛ-ΙΞΤ) απόφαση του
Πςριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΠΟΡΩΝ  (ΤΕΛΗ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)  ΕΤΟΥΣ  2018 της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας,  που  εγκρίθηκε  με  την
251/2018 απόφαση 20ης /26-11-18 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ, με θέμα
«Έγκριση  για  την  3η  τροποποίηση  προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών  της  Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και για
τη 2η τροποποίηση ΠΕΔ χρηματοδοτούμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2018.» (ΑΔΑ:62ΥΥ7ΛΛ-986)

10.Την  αριθμ.  3924/2018  (αρ.  πρωτ.  662080(6009)/27-12-18)  Απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6Γ007ΛΛ-3Ι3)

11.Την με αρ. 1/15-1-19 (θέμα Ε.Η.Δ. 1ο ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας με θέμα
«Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης» (ΑΔΑ: Ω5ΕΧ4690Β7-ΕΜΗ)

12.Το  σχέδιο  της  προγραμματικής  σύμβασης  όπως  αυτό  συντάχθηκε  από  την  υπηρεσία  μας  και
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας

Και επειδή:
1. Με την  υπ’ αρίθμ. 251/2018 απόφαση 20ης /26-11-18 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

της Π.Κ.Μ, με θέμα «Έγκριση για την 3η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της
Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας  χρηματοδοτούμενου  από  Ίδιους  Πόρους  (Τέλη  Μεταβίβασης
Αυτοκινήτων)  και  για  τη  2η τροποποίηση  ΠΕΔ  χρηματοδοτούμενου  από  Κεντρικούς  Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2018.» (ΑΔΑ:62ΥΥ7ΛΛ-
986),  περιλαμβάνεται  η  εν  θέματι  παροχή  με  κωδικό  3151ΗΜΑ001ΙΔΠ18,  προϋπολογισμού
66.456,13 € 

2. Σύμφωνα με το Π.Δ 102/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ημαθίας εκτελεί χρέη Προϊσταμένης Αρχής και Δ/νουσας υπηρεσίας κατά την εκτέλεση κατασκευής
του έργου 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για την εκτέλεση του εν θέματι  έργου απαιτείται  η
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας  αναλαμβάνει
 Τη χρηματοδότηση της παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

και  των  απαιτούμενων  μελετών,  μέγιστου  προϋπολογισμού  66.456,13  €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%),  από τις πιστώσεις  του Προγράμματος Επενδυτικών
Δαπανών  (ΤΕΛΗ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)  ΕΤΟΥΣ  2018  της  Περιφερειακής
Ενότητας  Ημαθίας,  μέχρι  το  ύψος των  66.456,13  €,  (συμπεριλαμβανομένου  του   ΦΠΑ
24%).  

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

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

 Να  συνεργαστεί  με  την  Προϊσταμένη  Αρχή  διαθέτοντας  το  αναγκαίο  επιστημονικό
προσωπικό  –  εφόσον  αυτό  ζητηθεί  –  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  αρτιότητα  στην
υλοποίηση και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

5. Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας με την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας αναλαμβάνει:
1. Την ωρίμανση των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης ήτοι:
 την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης
 τη σύνταξη του τεύχους Τεχνικών Δεδομένων 
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 τη σύνταξη πρόγραμματος εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και παροχής των

απαιτούμενων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου και το προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα

 τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης και την τεκμηρίωση της
 τη συγγραφή της προκήρυξης
 την έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
 τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού
 την αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς
2. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
4. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) ή τους
αναπληρωτές τους, στην τριμελή κοινή επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και της
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας
του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους κανόνες της
Τέχνης και της Επιστήμης.
5. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της
Σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Την έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης για  την  «Παροχή τεχνικών &  λοιπών
συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  και  την  εκπόνηση  των  απαιτούμενων  μελετών  –
ωρίμανση  των  παρεμβάσεων  του  έργου  με  τίτλο:  «Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης
ενέργειας,  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  συμπαραγωγής  ηλεκτρισμού
θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ημαθίας (Μ. Βέροιας & Νάουσας)»,

2) Τον  ορισμό  εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή  του  που  θα  συμμετέχει  στην  Τριμελή
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης και θα
είναι  ο  Τεμιρτζόγλου  Βασίλειος Αναπλ.  Προϊστάμενος  τμήματος  Έργων  Δομών
Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας ως τακτικό μέλος και  Χατζηιωαννίδης
Βασίλειος Υπάλληλος του τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τ.Ε.
Π.Ε. Ημαθίας  ως αναπληρωματικό μέλος.

3) Την  υπογραφή  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας-  Π.Ε.  Ημαθίας,  από τον  κο  Καλαϊτζίδη  Κωνσταντίνο  Αντιπεριφερειάρχη  της
Π.Ε.  Ημαθίας. »

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει 

Α. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ-Π.Ε. Ημαθίας και του
Γ.Ν.  Ημαθίας  για  την  «Παροχή  τεχνικών  &  λοιπών  συναφών  επιστημονικών
υπηρεσιών  και  την  εκπόνηση  των  απαιτούμενων  μελετών  –  ωρίμανση  των
παρεμβάσεων  του  έργου  με  τίτλο:  «Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας,
ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  συμπαραγωγής  ηλεκτρισμού
θερμότητας  υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)   του Γ.Ν.  Ημαθίας (Μ. Βέροιας &
Νάουσας)»,σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο,  το  οποίο  αποτελεί  και
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,

Β.  Τον ορισμό εκπροσώπου με  τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει  στην
Τριμελή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των  όρων της  προγραμματικής
σύμβασης  και  θα  είναι  ο  Τεμιρτζόγλου  Βασίλειος Αναπλ.  Προϊστάμενος
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τμήματος  Έργων Δομών Περιβάλλοντος  της  Υποδ/νσης Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας  ως
τακτικό μέλος και  Χατζηιωαννίδης Βασίλειος Υπάλληλος του τμήματος Έργων
Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τ.Ε.  Π.Ε.  Ημαθίας  ως αναπληρωματικό
μέλος.
Γ.  Την  υπογραφή  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας-  Π.Ε.  Ημαθίας,  από  τον  κο  Καλαϊτζίδη  Κωνσταντίνο
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας. 

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ., Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης και Δ. Ανδρέου.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Λ.
Τόσκας και Α. Χειμώνας.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

  του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,     
                                     όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018.

Μεταξύ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ»

και του 
«ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»

Της παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και την
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών – ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου

με τίτλο : 
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν.
Ημαθίας (Μ. Βέροιας & Νάουσας)»

Βέροια     ……./……….................../ 20......
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ

Για  την  παροχή  τεχνικών  &  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  και  την
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών – ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου με
τίτλο : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του
Γ.Ν. Ημαθίας (Μ. Βέροιας & Νάουσας)»

Στη  Βέροια σήμερα  την  …………. ,  ημέρα  …………… και  στο  γραφείο  του
Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας,  που  βρίσκεται  επί  της  οδού
Μητροπόλεως  44  στη  Βέροια, οι  παρακάτω  φορείς  καλούμενοι  στο  εξής
«συμβαλλόμενοι» :

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί
της  οδού  Β.  Όλγας  198  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον
Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής   Ενότητας  Ημαθίας,  κ.  Καλαϊτζίδη
Κωνσταντίνο,  o  οποίoς  θα  καλείται  στο  εξής,  χάριν  συντομίας,
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2. Το  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΜΑΘΙΑΣ,  που  εκπροσωπείται  από  το
Διοικητή κ. Μαυρογιώργο Δημήτριο και εδρεύει στη Βέροια επί της οδού
Συνοικισμός Παπάγου ΤΚ. 59132, που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας,
Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  100 του  Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ.  Α’  87/7-6-2010

(Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του
Ν. 4555 / 2018, (Πρόγραμμα << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>).

2. Το υπ.αρ.  Π.Δ.  102/87 (ΦΕΚ-60 Α')  :  «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται
από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το
Υπουργείο  Υγείας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων»  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Την  με  αριθμ.  ΔΥ8/ΓΠ/ΟΙΚ.113766/06  (ΦΕΚ  1490  Β/9-10-2006)  :
Καθορισμός αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων σε θέματα
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και
παροχής  συναφών υπηρεσιών  του  ν.  3316/2005  από το  Υπουργείο
Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  τα  εποπτευόμενα  από  αυτό
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και τα κληροδοτήματα του ν. 2039/1939.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.

5. Το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)  ΕΤΟΥΣ  2018 της  Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας, που εγκρίθηκε με την 251/2018 απόφαση 20ης /26-
11-18 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ, με θέμα
«Έγκριση για την 3η  τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της
Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας  χρηματοδοτούμενου  από  Ίδιους  Πόρους
(Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και για τη 2η τροποποίηση ΠΕΔ χρηματοδο-
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τούμενου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2018.» (ΑΔΑ:62ΥΥ7ΛΛ-986)

6. Την με αριθμ. ……………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Την  με  αριθμ.  …………………… απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.,  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  σύναψη  της
Προγραμματικής Σύμβασης με το Γ.Ν. Ημαθίας.

8. Την με αριθμ.………………………έγκριση Νομιμότητας,  της με αριθμ.
………απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  του  Γ.Γ.  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

9. Την αριθμ.  3924/2018 (αρ.  πρωτ.  662080(6009)/27-12-18)  Απόφαση
ανάληψης  υποχρέωσης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας
(ΑΔΑ:6Γ007ΛΛ-3Ι3)

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο 

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του
άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν.
4555 / 2018.

2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα 
στα εξής:
1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
2. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης.

     3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης 
   4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.

5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας  
6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης.

       7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της
           σύμβασης

8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.
9. Τροποποίηση της Σύμβασης.

     10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία.
      11.Ρήτρες 
      12.Ειδικοί Όροι
      13.Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 2ο

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων
μερών,  για  την  κατάρτιση  ενός  σχεδίου  προτάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας,
εφαρμογών  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  (Α.Π.Ε.)  &  εγκατάστασης  μονάδας
Συμπαραγωγής  Ηλεκτρισμού  Θερμότητας  Υψηλής  Απόδοσης  (ΣΗΘΥΑ),  την
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ωρίμανση  των  προτάσεων  αυτών  και  την  υποβολή  φακέλου  -  αίτησης  για
χρηματοδότηση  των  προτάσεων  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές
Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  του  Άξονα  Προτεραιότητας  10
«Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με
έμφαση στις αστικές περιοχές» με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ»  για  το  οποίο  έχει  ήδη  δημοσιευθεί  πρόσκληση  για  την  υποβολή
προτάσεων. 

Η  υλοποίηση  του  σχεδίου  των  προτάσεων,  μέσω  του  προαναφερόμενου
προγράμματος χρηματοδότησης, θα επιφέρει την ενεργειακή αναβάθμιση, κατά δύο
τουλάχιστον  κατηγορίες  και  σε  κάθε  περίπτωση  τουλάχιστον  στην  Β’  ενεργειακή
κατηγορία, σύμφωνα με τον νέο Κ.Εν.Α.Κ., του συνόλου ή σε κάποια από τα κτίρια &
τις  ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Ημαθίας  (Μ.
Βέροιας & Μ. Νάουσας), βελτιώνοντας το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
του Νοσοκομείου, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του κόστος.      

Αντικείμενο  της  παρούσας  Σύμβασης  είναι  η  χρηματοδότηση  της  παροχής
τεχνικών  &  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  και  η  εκπόνηση  των
απαιτούμενων  μελετών  με  τίτλο:  «Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας,
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και  συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας
υψηλής  απόδοσης  (ΣΗΘΥΑ)  του  Γ.Ν.  Ημαθίας  (Μ.  Βέροιας  &  Νάουσας)»  και
ειδικότερα της :

1. Διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και της αποτύπωσης του ενεργειακού προφίλ 
των δύο μονάδων του νοσοκομείου (Βέροιας και Νάουσας) 

2. Υποβολής  προτάσεων  επεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας,  παραγωγής
ενέργειας  από  Α.Π.Ε.  ή/και  ΣΗΘΥΑ.  Της  σύνταξης  σχεδίων  χωροθέτησης
προϋπολογισμού επεμβάσεων και τευχών δημοπράτησης για τις παρεμβάσεις
όπου  αυτό  απαιτείται,  του  υπολογισμού του  αναμενόμενου  ενεργειακού  και
οικονομικού οφέλους από αυτές. 

3. Σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της επένδυσης 
4. Σύνταξης και υποβολής φακέλου – αίτησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων

στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και
Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών
Επίτευξης  Χαμηλών  Εκπομπών  Διοξειδίου  του  Άνθρακα  με  έμφαση  στις
αστικές  περιοχές»  με  τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» για το οποίο έχει  ήδη δημοσιευθεί πρόσκληση για
την υποβολή προτάσεων. 

5. Τεχνικής υποστήριξης του νοσοκομείου ή/και της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας αλλά και
της  προϊσταμένης  και  δ/νουσας  υπηρεσίας  καθ’  όλη  την  διάρκεια  του
υλοποίησης του έργου. 

Υπάρχει  αδυναμία  χρηματοδότησης  της  εν  λόγω  υπηρεσίας  και  των
απαιτούμενων  μελετών  στο  σύνολό  τους,  από  ίδιους  πόρους  του  Γενικού
Νοσοκομείου  Ημαθίας  και  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  ειδικότερα  η
Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  διαθέτει  τους  απαραίτητους  πόρους  για  την
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χρηματοδότηση  της παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και
της εκπόνησης των απαιτούμενων  μελετών,  οι  οποίοι  (πόροι)  προέρχονται  από το
Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ
2018.

Η  τεχνική  υπηρεσία  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Ημαθίας  μέσω  της  3ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας θα αναλάβει τις διαδικασίες της παρ. 8Α του άρθρου 45 του Ν.4412/16 για
τη  σύναψη  της  δημόσιας  σύμβασης  προϋπολογισμού  53.593,65  €  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ήτοι  66.456,13 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%. 

Άρθρο 3ο 
Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης 

Η  παροχή  τεχνικών  &  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών και  η
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του
Γ.Ν. Ημαθίας και του αναδόχου ορίζεται ότι:
● «Κύριος του έργου» είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας 
● «Φορέας εκτέλεσης» του έργου είναι η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας
βάσει του Π.Δ. 102/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
●  «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»  της  μελέτης  είναι  η  τεχνική  υπηρεσία  της  3ης Υ.ΠΕ.

Μακεδονίας  εφόσον  αυτή  κριθεί  ως  προϊσταμένη  αρχή  για  τις  μετασυμβατικές
διαδικασίες  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.2γ  του  άρθρου  3  της  ΚΥΑ
ΔΥ8/ΓΠ/οικ113766/06  ΦΕΚ  1490Β/2006,  άλλος  το  τμήμα  Μελετών  της  Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.Υ.Κ.Α.

● «Προϊσταμένη Αρχή» της μελέτης, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι το
Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Γ.Ν.  Ημαθίας  εφόσον  τούτο  διαθέτει  επαρκώς
στελεχωμένη  Τεχνική  Υπηρεσία  άλλος  η  3η Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας  και  για  όλες  τις
μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι ο Διοικητής της  3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας εάν κριθεί
από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υ.Υ.Κ.Α. ότι η σύμβαση αφορά σε απλής μορφής
έργο άλλος ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.Υ.Κ.Α κατά τα
οριζόμενα στην παρ.2γ του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΔΥ8/ΓΠ/οικ113766/06 ΦΕΚ 1490Β/
2006  

Άρθρο 4ο 
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  αναλαμβάνει :

1. Τη  χρηματοδότηση  της  παροχής  τεχνικών  &  λοιπών  συναφών  επιστημονικών
υπηρεσιών και των απαιτούμενων μελετών, μέγιστου προϋπολογισμού 66.456,13
€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), από τις πιστώσεις του Προγράμματος
Επενδυτικών  Δαπανών  (ΤΕΛΗ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)  ΕΤΟΥΣ
2018 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, μέχρι το ύψος των  66.456,13 €,
(συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%).  
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2. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα
αυτής της Σύμβασης.

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

4. Σύμφωνα με  το  Π.Δ  102/87  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  η  Υποδ/νση
Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Ημαθίας  εκτελεί  χρέη  Προϊσταμένης  Αρχής  και
Δ/νουσας υπηρεσίας κατά την εκτέλεση κατασκευής του έργου 

5. Να συνεργαστεί  με  την  Προϊσταμένη  Αρχή διαθέτοντας  το  αναγκαίο  επιστημονικό
προσωπικό – εφόσον αυτό ζητηθεί – προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα στην
υλοποίηση και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 5ο 
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Γ.Ν.Ημαθίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας με την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας αναλαμβάνει:

 Την ωρίμανση των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης ήτοι:
 την  τεκμηρίωση  της  σκοπιμότητας  υλοποίησης  του  αντικειμένου  της

σύμβασης
 τη σύνταξη του τεύχους Τεχνικών Δεδομένων του έργου
 τη  σύνταξη  πρόγραμματος  εκπόνησης  των  απαιτούμενων  μελετών  και

παροχής  των  απαιτούμενων  υπηρεσιών  για  την  ολοκλήρωση  του
αντικειμένου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα

 τον  υπολογισμό  της  προεκτιμώμενης  αμοιβής  της  σύμβασης  και  την
τεκμηρίωση της

 τη συγγραφή της προκήρυξης
 την  έκθεση  τεκμηρίωσης  όλων  των  μέτρων  προς  αποφυγή  σύγκρουσης

συμφερόντων
 τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού
 την αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς

 Τη  διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής  αναδόχου,  σύμφωνα  με  τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

 Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
 Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) ή

τους  αναπληρωτές  τους,  στην  τριμελή  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης  της
εκτέλεσης και της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο
άρθρο 2 της παρούσας του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων
Έργων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.

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

Άρθρο 6ο 
Προϋπολογισμός -  Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης
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Η παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και η σύνταξη των
απαιτούμενων  μελετών  του  άρθρου  2  της  παρούσης,  συνολικού  μέγιστου
προϋπολογισμού  66.456,13€,  (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%),  θα
συγχρηματοδοτηθεί από τις  πιστώσεις του  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών
(ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2018 μέχρι το ύψος των 66.456,13
€ (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) 

Η καταβολή του ποσού, από την Π.Κ.Μ. στο Γ.Ν. Ημαθίας, θα γίνεται τμηματικά,
ανάλογα  με  την  πορεία  των  εργασιών,  μετά  από  πιστοποίηση  της  Δ/νουσας
υπηρεσίας και σχετικό πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η ανάλυση του προεκτιμώμενου  προϋπολογισμού αποτυπώνεται  στον παρακάτω
πίνακα:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 53.593,65

2 Φ.Π.Α. (24%) 12.862,48

3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 66.456,13

Οι  παραπάνω  δαπάνες  προσαρμόζονται  ανάλογα  με  την  εξέλιξη  του  έργου,
σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 7ο 
Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα

εκτέλεσης Προγραμματικής  σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε  12
μήνες  και  αρχίζει  από την υπογραφή της,  με  δυνατότητα  παράτασής της,  με  την
έκδοση  σχετικών  αποφάσεων  των  αρμόδιων  συλλογικών  οργάνων  του  Γενικού
Νοσοκομείου  Ημαθίας  και  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  ύστερα  από
σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο
θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η  παροχή  τεχνικών  &  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  και  η
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών – ωρίμανση των παρεμβάσεων του έργου με
τίτλο : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του
Γ.Ν. Ημαθίας (Μ. Βέροιας & Νάουσας)», αρχίζει από την υπογραφή της δημόσιας
σύμβασης, που θα συναφθεί  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής (Γενικό  Νοσοκομείο
Ημαθίας) και του «Αναδόχου» αυτής, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στο τεύχος της
διακήρυξης, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της
Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή 12 μήνες.
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Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την
δημόσια  σύμβαση  και  τεύχος  της  διακήρυξης  του  έργου  και  δεν  μπορεί  να
εξελίσσεται εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης. 

H  Προγραμματική  Σύμβαση,  θεωρείται  ότι  έχει  ολοκληρωθεί,  με  την  οριστική
παραλαβή  των  παραδοτέων  της  μελέτης  και  την  αποπληρωμή  του,  εντός  της
ισχύουσας   προθεσμίας   της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  όπως
διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.
Αναλυτικό  Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α Φάση έργου Διάρκεια

1 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης 1

2 Διαγωνισμός 1

3 Σύμβαση- Υλοποίηση 4

4 Παραλαβή – Αποπληρωμή                               6

Άρθρο 8ο

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης

Για  την  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης,
συγκροτείται κοινή Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από :

1. Δύο εκπροσώπους του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, εκ των οποίων ο ένας
ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους.

2. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Υποδ/νση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με τον αναπληρωτή του. 

 Μετά  την  υπογραφή της παρούσας,  τα  συμβαλλόμενα μέρη,  οφείλουν άμεσα να
ορίσουν τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, προσδιορίζοντας τον πρόεδρο,
προκειμένου  να  εκδοθεί  απόφαση  συγκρότησης  της  προαναφερθείσας  Τριμελούς
Επιτροπής Παρακολούθησης, από τον υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

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,  ο
έλεγχος  των  παραδοτέων  η  έγκριση  και  η  παραλαβή  τους,  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  πράξης, η  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 Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής.
Η γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας
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των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα
τρία μέλη. 

Λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της
Τριμελούς  (κοινής)  Επιτροπής  Παρακολούθησης,  καθορίζονται  με   τη  σύμφωνη
γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Άρθρο 9ο

Τροποποίηση  

      Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής  σύμβασης επιτρέπεται
μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από
σύμφωνη  γνώμη  της  Τριμελούς  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  υπό  την
προϋπόθεση  ότι  δεν  προκαλείται   αύξηση  του  οικονομικού   αντικειμένου  και
τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 10ο 
Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία 

Για  την  επίλυση  οποιασδήποτε  διαφοράς  τυχόν  προκύψει  από  την  παρούσα
σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά
τόπο, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Βέροιας. 

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

Άρθρο 11ο

Ρήτρες

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  τους  όρους  της  παρούσας
προγραμματικής  σύμβασης.  Η  Τριμελής  Επιτροπή  Παρακολούθησης,  μπορεί  να
προβαίνει  σε  συστάσεις  εφαρμογής  των  όρων  της  σύμβασης.  Η  παράβαση
οποιουδήποτε  από  τους  όρους  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης  -  που
θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και  των
συναλλακτικών  ηθών,  από  ένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  συνεπάγεται  τον
καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος το οποίο
προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας, 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 1.000,00 €.    

                                                             Άρθρο 12ο

Ειδικοί Όροι

12.1.  Υποκατάσταση. 
Απαγορεύεται ρητώς στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας η υποκατάστασή του από τρίτο
για  την  υλοποίηση  της  Σύμβασης.  Αν  χωρήσει  υποκατάσταση,  τότε  το  Γενικό
Νοσοκομείο Ημαθίας ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι
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της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  ενώ  συγχρόνως  λύεται  η  παρούσα  από
υπαιτιότητα του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας.
12.2.  Πνευματικά δικαιώματα. 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.),  που θα συνταχθούν από το
Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (και  τους προστηθέντες και  αντισυμβαλλομένους του),
στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  της  παρούσας  Σύμβασης  και  των  συμβάσεων  που  θα
υπογράψει το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, θα
ανήκουν και στην ιδιοκτησία της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία 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  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  (Υποδιεύθυνση  Τεχνικών
Έργων Π.Ε.  Ημαθίας),  κατά  το  χρόνο σύνταξης  των μελετών,  και  κατά  το  πέρας
αυτής, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή αλλιώς κατά την
καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  λήξη  ή  λύση  της  Σύμβασης.  Τα  σχετικά  πνευματικά  και
συγγενικά  δικαιώματα,  ρητώς  εκχωρούνται  στην  Π.Κ.Μ.,  χωρίς  την  καταβολή
αμοιβής.
12.3.  Εμπιστευτικότητα. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, το
Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (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
Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  θα
περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 13ο

Τελικές Διατάξεις

         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.

Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5)
όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής

Ενότητας Ημαθίας

Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο

Για το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας 
Ο Διοικητής 

Μαυρογιώργος Δημήτριος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΘΠ87ΛΛ-0ΘΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης
ή αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./
ημερομηνία

Απόφαση έγκρισης των τευχών μελέτης
Γενικό Νοσοκομείο

Ημαθίας
……../…………

Απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Π.Κ.Μ για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης

  Περιφέρεια
Κεντρικής

Μακεδονίας

……../…………

Απόφαση Δ.Σ Γενικού Νοσοκομείου 
Ημαθίας για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης

Γενικό Νοσοκομείο
Ημαθίας

……../…………

Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου
για  την  έγκριση  του    Προγράμματος
Επενδυτικών  Δαπανών  (ΤΕΛΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)  ΕΤΟΥΣ
2018.

Περιφέρεια
Κεντρικής

Μακεδονίας

251/2018 απόφαση
20ης /26-11-18

Απόφαση  Ανάληψης  υποχρέωσης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια
Κεντρικής

Μακεδονίας

3924/2018 (αρ. πρ.
662080(6009)/27-

12-18)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΘΠ87ΛΛ-0ΘΟ
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