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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 10
Αριθµ. Συνεδρίασης 10η/08.07.2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 79
Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 08/07/2019, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 411610(242)/2806-2019 προσκλήσεως του Προέδρου της και της από 01-07-2019 ορθής επανάληψης αυτής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες:
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος
2. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος
3. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος
5. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος
6. Καζαντζίδης Παντελής, τακτικό µέλος
7. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος
8. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος
9. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος
10. 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. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος, τον
οποίο αντικατέστησε ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος, η κ. Φύκα Ελένη, τακτικό
µέλος, την οποία αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Ζάχαρης
Ηλίας, τακτικό µέλος, ο κ. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος, ο κ. Γάκης Βασίλειος,
Αντιπρόεδρος, η κ. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη, τακτικό µέλος, και η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου
Χρυσούλα, τακτικό µέλος. Ο κ. Τερζανίδης Χρήστος και ο κ. Ασπασίδης Γεώργιος ενηµέρωσαν για
την απουσία τους.
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.
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ΘΕΜΑ 5 : «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε
θέµα ‘’Παροχή χρήσης χώρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τη διοικητική
υποστήριξη των διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σχετικά µε την υγεία και την υγιεινή στις
θαλάσσιες µεταφορές και παροχή επιστηµονικής υποστήριξης του Εργαστηρίου Υγιεινής και
Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης σε
θέµατα του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού’’»
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης
«Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε θέµα ‘’Παροχή
χρήσης χώρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τη διοικητική υποστήριξη των
διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σχετικά µε την υγεία και την υγιεινή στις θαλάσσιες µεταφορές και
παροχή επιστηµονικής υποστήριξης του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης σε θέµατα του ∆ιεθνούς
Υγειονοµικού Κανονισµού’’» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 926/21-06-2019
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., µε το οποίο διαβιβάστηκε το θέµα. Εν συνεχεία
έδωσε το λόγο στον κ. Σοφ. Κουρτίδη, Αναπληρωτή Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Κουρτίδης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την αριθµ. 1438/11-06-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την µε αρ. πρωτ.
Γ∆∆Υ&ΚΜ: οικ.347269 (345)/03-06-2019 εισήγηση της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, όπως αυτή
διαβιβάστηκε µε το µε αρ. πρωτ.: 212/03-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ. προς έγκριση στην
Οικονοµική Επιτροπή Π.Κ.Μ.. Βάσει της ανωτέρω εισήγησης της Γενικής ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας, µε τη
νέα σύµβαση θα συνεχιστεί η παροχή χρήσης χώρων στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Π.Κ.Μ.
(παλιό απεντοµωτήριο) που βρίσκεται στην προβλήτα ∆’ εντός λιµένος Θεσσαλονίκης, προκειµένου
να στεγαστούν τα γραφεία πέντε συνεργατών του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, οι οποίοι έχουν ως αρµοδιότητες: α) την υλοποίηση των στόχων της
ευρωπαϊκής κοινής δράσης «EU HEALTHY GATEWAYS», β) τη διοργάνωση εθνικών και
πανευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την υγεία και την υγιεινή στις θαλάσσιες
µεταφορές απευθυνόµενα σε λειτουργούς δηµόσιας υγείας λιµένων των Ευρωπαϊκών κρατών και
σε ναυτικούς παγκοσµίως, γ) τη λειτουργία του συντονιστικού κέντρου κατάρτισης ευρωπαϊκού
προγράµµατος υγειονοµικών ελέγχων σε πλοία στα λιµάνια των ευρωπαϊκών κρατών, δ) την
προετοιµασία και υλοποίηση ασκήσεων προσοµοίωσης και επί χάρτου για την αντιµετώπιση
συµβάντων δηµόσιας υγείας σε λιµένες καθώς και την κατάρτιση οδηγιών και ε) την υλοποίηση των
στόχων του EU SHIPSAN scientific association.
Η παραχώρηση χρήσης των χώρων δεν θα επιβαρύνει οικονοµικά την Μητροπολιτική
Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Στην ευρωπαϊκή κοινή δράση «EU HEALTHY GATEWAYS» συµµετέχουν συνολικά 28
ευρωπαϊκές χώρες µε 35 οργανισµούς και 54 λιµένες, µεταξύ αυτών και ο Λιµένας Θεσσαλονίκης. Η
Ελλάδα µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας συµµετέχει στην ευρωπαϊκή κοινή δράση «EU
HEALTHY GATEWAYS», ενώ το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδηµιολογίας είναι τόσο συντονιστής της ευρωπαϊκής δράσης και του πακέτου εργασίας για τις
θαλάσσιες µεταφορές, όσο και συνεργαζόµενο κέντρο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας σε
θέµατα εκπαίδευσης του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού στις πύλες εισόδου. Η Μητροπολιτική
Ενότητα Θεσσαλονίκης συµµετέχει στις υγειονοµικές επιθεωρήσεις σύµφωνα µε εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου που
δηµιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή κοινή δράση «EU SHIPSAN ACT» και το πρόγραµµα των
υγειονοµικών ελέγχων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της δράσης EU HEALTHY GATEWAYS.
Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης σύµβασης (κάτωθι 12ο σχετικό), η συνεργασία µεταξύ
των συµβαλλόµενων φορέων υπήρξε άριστη και εποικοδοµητική. Το Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας παρείχε εκπαίδευση στο προσωπικό της
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚΜ, µε τη διοργάνωση δια ζώσης
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τηλεκπαιδεύσεων, ασκήσεων επί χάρτου καθώς και συναντήσεων
εργασίας συναρµόδιων φορέων σε θέµατα σχετικά µε τον υγειονοµικό έλεγχο των πλοίων και τη
διαχείριση συµβάντων δηµόσιας υγείας σε λιµένες και σε πύλες εισόδου γενικότερα. Με τις
http://www.pkm.gov.gr
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προαναφερόµενες εκπαιδευτικές δράσεις το προσωπικό της ΠΚΜ απέκτησε επιπρόσθετη εµπειρία
και εξειδικευµένες γνώσεις που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική διαχείριση περιστατικών
δηµόσιας υγείας.
Επιπλέον, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
υποστήριξε την εκτέλεση υγειονοµικών επιθεωρήσεων σε κρουαζιερόπλοια που αφίχθησαν στο
λιµένα Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια ισχύος της προηγούµενης σύµβασης. Παράλληλα, το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας παρείχε τεχνογνωσία στο σχεδιασµό του βασικού δυναµικού του
υγειονοµείου λιµένα Θεσσαλονίκης.
Η συνέχιση του υπό εξέλιξη έργου:
α) θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο φορέων,
β) θα εξασφαλίσει τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση του υγειονοµικού ανθρώπινου δυναµικού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ) θα προάγει περαιτέρω τη δικτύωση και επικοινωνία της Μ.Ε.Θ. µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δ) θα εξασφαλίσει την παροχή επιστηµονικής υποστήριξης από το Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας καθώς και της άµεσης συνδροµής του στο έργο της
ΠΚΜ στα θέµατα υλοποίησης του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού (Νόµος υπ’ αριθ. 3991)
καθώς και σε κάθε περίπτωση που απαιτηθούν εξειδικευµένες δράσεις για τη διαχείριση
περιστατικών δηµόσιας υγείας.
Πέραν των άµεσων ωφελειών που προκύπτουν από τη συνέχιση του υπό εξέλιξη έργου,
δίνεται επιπλέον προβάδισµα φιλοξενίας της Ευρωπαϊκής συντονιστικής γραµµατείας των
υγειονοµικών ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θεσµοθετούνται µέσω της επικαιροποίησης
της οδηγίας για την ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικό µέλος, και από τον κ. Μιχάλη
Τζόλλα, Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής, στις οποίες απάντησε ο κ. Κουρτίδης. Κατόπιν
ζήτησαν το λόγο τα µέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε
ότι θα ψηφίσει λευκό. Ανέφερε ότι θεωρεί αναµφισβήτητα πολύ χρήσιµη και απαραίτητη την
εκπαίδευση του προσωπικού, ωστόσο αυτή πρέπει να είναι ολοκληρωµένη και µόνιµη, κάτι το
οποίο δεν διασφαλίζεται από την παρούσα σύµβαση. Επίσης θεωρεί ότι δεν αντιµετωπίζεται το
θέµα των ελλείψεων των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. σε προσωπικό. Σχολίασε ότι τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζεται µείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού των πλοίων. Τέλος, έθεσε θέµα
χρηµατοδότησης λέγοντας ότι δεν προσδιορίζονται επακριβώς οι πηγές χρηµατοδότησης του
προγράµµατος. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, δήλωσε παρούσα.
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Κουρτίδη, των ερωτήσεων και τοποθετήσεων καθώς
και της διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών, 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, 15078/14-032017 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.: 926/21-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την
αριθµ. 1438/11-06-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την µε αρ. πρωτ. Γ∆∆Υ&ΚΜ:
οικ.347269 (345)/03-06-2019 εισήγηση της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, όπως αυτή
διαβιβάστηκε µε το µε αρ. πρωτ.: 212/03-06-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ. προς έγκριση στην
Οικονοµική Επιτροπή Π.Κ.Μ., και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω:
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1. Το άρθρο 100 του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Π.∆.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις αριθ. 81320+77909
αποφάσεις του Γ.Γ της Α.∆.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) µε θέµα «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις»
4. Το Νόµο υπ’ αριθ. 3991 «Κύρωση του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας»
5. Την Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά µε σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ
6. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για την
εφαρµογή της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά το υπόδειγµα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον
σχεδιασµό ετοιµότητας και αντίδρασης σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας
7. Το Εγχειρίδιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τη διαχείριση περιστατικών δηµόσιας
υγείας σε πλοία και τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχει (Handbook for management of
public health events on board ships, 2016)
8. Το Πλαίσιο παρακολούθησης του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού (2005): Κατάλογος
ελέγχου και δείκτες παρακολούθησης της προόδου ανάπτυξης του βασικού δυναµικού του
∆ΥΚ από τα Κράτη-Μέλη (International Health Regulations (2005) IHR MONITORING
FRAMEWORK: Checklist and Indicators for Monitoring Progress in the Development of IHR
Core Capacities in States Parties, February 2011)
9. Το νόµο Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 3522.2/08/2013 (ΦΕΚ 1671 Β’) Κανονισµός για την
εφαρµογή απαιτήσεων της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων
12. Την από 15/9/2016 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε θέµα «Παροχή χρήσης χώρων της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης για τη διοικητική υποστήριξη των διεθνών και εθνικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σχετικά µε την υγεία και την
υγιεινή στις θαλάσσιες µεταφορές και παροχή επιστηµονικής υποστήριξης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης σε θέµατα του
∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού»
13. Το υπ’αριθµ. πρωτ. 29/16-4-2019 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
14. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 262689(606)/23-4-2019 σύµφωνη γνώµη του Γενικού ∆ιευθυντή
Προγραµµατισµού και Υποδοµών
15. To Απόσπασµα Πρακτικού 7ης/23-5-2019 Συνεδρίασης Κοσµητείας της Σχολής Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, όπου αποφασίστηκε οµόφωνα η έγκριση του σχεδίου
σύµβασης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό και κ.
Χαραλαµπίδου ∆έσποινας που δήλωσε ‘’παρούσα’’)
να εγκρίνει, σε συνέχεια του ανωτέρω (12ου) σχετικού, τη σύναψη νέας Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, σύµφωνα µε το
σχέδιο που ακολουθεί, µε θέµα «Παροχή χρήσης χώρων της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης για τη διοικητική υποστήριξη των διεθνών και εθνικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σχετικά µε την υγεία και την υγιεινή στις θαλάσσιες
µεταφορές και παροχή επιστηµονικής υποστήριξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στην
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης σε θέµατα του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού».

http://www.pkm.gov.gr

4

ΑΔΑ: ΨΩΝΥ7ΛΛ-Κ6Ψ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την …/…../2019, οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι»:
1.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής Π.Κ.Μ.), η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού
26Ης Οκτωβρίου 64 και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Παρασκευή
(Βούλα) Πατουλίδου.
2. Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (στο εξής ΠΘ), το οποίο εδρεύει στο Βόλο, και εκπροσωπείται νόµιµα από
τον Πρύτανη Ζήση Μαµούρη, Καθηγητή του Τµήµατος Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ.
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 100 του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) µε θέµα «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
3.Την υπ΄ αριθµ. ………… Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης για την σύναψη της σύµβασης
4. Το Νόµο 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας»
5. Την Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013 σχετικά µε σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της
απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.
6. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για την εφαρµογή της
απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το
υπόδειγµα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον σχεδιασµό ετοιµότητας και αντίδρασης σε σοβαρές
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.
7. Το Εγχειρίδιου του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τη διαχείριση περιστατικών δηµόσιας υγείας σε
πλοία και τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχει (Handbook for management of public health events on
board ships. 2016).
8. Το Πλαίσιο παρακολούθησης του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού (2005): Κατάλογος ελέγχου και
δείκτες παρακολούθησης της προόδου ανάπτυξης του βασικού δυναµικού του ∆ΥΚ από τα Κράτη-Μέλη
(International Health Regulations (2005) IHR MONITORING FRAMEWORK: Checklist and Indicators for
Monitoring Progress in the Development of IHR Core Capacities in States Parties. February 2011).
9. Το νόµο Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 3522.2/08/2013 (ΦΕΚ 1671 Β’) Κανονισµός για την εφαρµογή
απαιτήσεων της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων.
Συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Νοµική Βάση και Περιεχόµενο της Σύµβασης
1.1. Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του N.3852/10,
1.2. Η σύµβαση αυτή περιέχει δεκατρία (13) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:
α. Νοµική βάση και περιεχόµενο της σύµβασης
β. Προοίµιο - αντικείµενο της σύµβασης
γ. Πόροι - προϋπολογισµός
δ. Περιγραφή των εργασιών
ε. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
στ. Επιστηµονικά υπεύθυνος του έργου
ζ. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
η. Όργανο Παρακολούθησης εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης
http://www.pkm.gov.gr
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θ.
ι.
ια.
ιβ.

∆ιάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής Συµβάσεως
Ποινικές Ρήτρες
Τελικές διατάξεις
Τοπική Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείµενο και σκοπός της σύµβασης
2.1 Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η συνεργασία της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Π.Θ), µε στόχο την προαγωγή της δηµόσιας υγείας
σε θέµατα που σχετίζονται µε τις θαλάσσιες µεταφορές αλλά και µε την εφαρµογή του ∆ιεθνούς
Υγειονοµικού Κανονισµού. Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν για την παροχή εκπαίδευσης για την υγεία και
την υγιεινή στις θαλάσσιες µεταφορές.
2.2 Σκοπός της παρούσας σύµβασης
Η Μ.Ε.Θ. και το Π.Θ. θα συνεργαστούν µε σκοπό την προαγωγή της υγείας στις θαλάσσιες µεταφορές
και την εφαρµογή του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού, µέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
θα παρέχει το Π.Θ. διαµέσου του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιστηµολογίας.
Η προαγωγή της υγείας θα επιτευχθεί κυρίως µε την παροχή εκπαίδευσης σε ναυτικούς παγκοσµίως
αλλά και σε λειτουργούς δηµόσιας υγείας που εργάζονται σε λιµένες Ευρωπαϊκών κρατών,
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στους ναυτικούς µειώνει τους κινδύνους της διακρατικής εξάπλωσης
νοσηµάτων µέσω των θαλασσίων µεταφορών, συµβάλει στη διατήρηση ασφαλούς και υγιεινού
περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών και µειώνει την επίπτωση των νοσηµάτων στους
ταξιδιώτες και γενικότερα στον µετακινούµενο πληθυσµό. Εποµένως, τα οφέλη από την εκπαίδευση των
ναυτικών διαφαίνονται όχι µόνο στην εµπορική ναυτιλία, αλλά και γενικότερα στη διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας διεθνώς. Η ανάγκη για σωστά και ειδικά καταρτισµένους ναυτικούς είναι επιτακτική, δεδοµένων των
ιδιαίτερων συνθηκών των πλοίων, τα οποία αποτελούν αποµονωµένες κοινότητες µε συνθήκες στενού
συγχρωτισµού, µε κοινή πηγή τροφίµων και υδάτων και συχνά χωρίς τη δυνατότητα για έγκαιρη πρόσβαση
σε υπηρεσίες παροχής υγείας.
Από την άλλη πλευρά, η κατάρτιση και η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας συµβάλει ενισχύει τις
δυνατότητες τους για την βέλτιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Το Π.Θ. διαµέσου του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, έχει ως αρµοδιότητες: α) την
υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής κοινής δράσης «EU HEALTHY GATEWAYS», β) τη διοργάνωση
εθνικών και πανευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την υγεία και την υγιεινή στις θαλάσσιες
µεταφορές απευθυνόµενα σε λειτουργούς δηµόσιας υγείας λιµένων των Ευρωπαϊκών κρατών και σε
ναυτικούς παγκοσµίως, γ) τη λειτουργία του συντονιστικού κέντρου κατάρτισης ευρωπαϊκού προγράµµατος
υγειονοµικών ελέγχων σε πλοία στα λιµάνια των ευρωπαϊκών κρατών, και δ) την υλοποίηση των στόχων
του EU SHIPSAN scientific association. Η παροχή χρήσης των χώρων δεν θα επιβαρύνει οικονοµικά τη
Μ.Ε.Θ.
Στην ευρωπαϊκή κοινή δράση «EU HEALTHY GATEWAYS» συµµετέχουν συνολικά 28 ευρωπαϊκές
χώρες µε 35 οργανισµούς και 54 λιµένες, µεταξύ αυτών και ο Λιµένας Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα µε
απόφαση του Υπουργείου Υγείας συµµετέχει στην ευρωπαϊκή κοινή δράση «EU HEALTHY GATEWAYS»
ενώ το Π.Θ., Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας είναι τόσο συντονιστής της ευρωπαϊκής δράσης και
του πακέτου εργασίας για τις θαλάσσιες µεταφορές, όσο και συνεργαζόµενο κέντρο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας σε θέµατα εκπαίδευσης του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού στις πύλες εισόδου. Η
Μ.Ε.Θ. συµµετέχει στις υγειονοµικές επιθεωρήσεις σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες
πραγµατοποιούνται µε τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου που δηµιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή
κοινή δράση «EU SHIPSAN ACT» και το πρόγραµµα των υγειονοµικών ελέγχων που καταρτίζεται στο
πλαίσιο της δράσης EU HEALTHY GATEWAYS.
Η στέγαση των γραφείων των συνεργατών του Εργαστήριου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Π.Θ.
στο κτίριο της Π.Κ.Μ.:
α) θα ενισχύσει τη συνεργασία των δύο φορέων,
β) θα προάγει τη δικτύωση και επικοινωνία της Μ.Ε.Θ. µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και
γ) θα διευκολύνει την εκπαίδευση του υγειονοµικού ανθρώπινου δυναµικού της Μ.Ε.Θ.
Επιπλέον, η Μ.Ε.Θ. θα επωφεληθεί από την επιστηµονική υποστήριξη που θα παρέχει το Π.Θ. στα
θέµατα υλοποίησης του ∆ιεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού (Νόµος υπ’ αρίθ. 3991).
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ΑΡΘΡΟ 3
Πόροι – Προϋπολογισµός
3.1. Η Μ.Ε.Θ. αναλαµβάνει να παρέχει τη χρήση χώρων στέγασης των γραφείων της οµάδας που θα
διοργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Π.Κ.Μ. (παλιό
απεντοµωτήριο) στην προβλήτα ∆’ εντός Λιµένος Θεσσαλονίκης, καθώς και τα έξοδα για τη χρήση
ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, τηλεφώνου και φαξ, καθώς και λοιπά έξοδα θέρµανσης, συντήρησης και της
καθαριότητας του κτιρίου. Σηµειώνεται ότι τα προαναφερόµενα λειτουργικά έξοδα του χώρου προϋπάρχουν
της σύµβασης και καλύπτονται ήδη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
3.2. Οι αµοιβές προσωπικού και ο εξοπλισµός καθώς και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο επιστηµονικός υπεύθυνος
απαραίτητη θα καλυφθούν από άλλες πηγές χρηµατοδότησης και η Μ.Ε.Θ. δεν θα έχει καµία επιβάρυνση
των εξόδων της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
ΑΡΘΡΟ 4
Περιγραφή των υποχρεώσεων
4. 1 Περιγραφή των υποχρεώσεων της Μ.Ε.Θ.
Η Μ.Ε.Θ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τα γραφεία της διοικητικής οµάδας (πέντε συνεργατών
του ΠΘ) και αίθουσα συναντήσεων σε κτίρια που έχει στην ιδιοκτησία της ή των οποίων έχει τη χρήση
(νέµεται και κατέχει). Η Μ.Ε.Θ. θα διαθέτει την επίπλωση των χώρων η οποία ήδη βρίσκεται στους χώρους
που θα φιλοξενηθεί η οµάδα διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η Μ.Ε.Θ. θα είναι επιβαρυµένη
µε τις λειτουργικές δαπάνες θέρµανσης, ύδρευσης, ηλεκτροδότηση, καθαριότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων κτλ όπως αναφέρονται στο άρθρο 3.
4. 2 Περιγραφή των υποχρεώσεων του Π.Θ.
Το Π.Θ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να κάνει καλή και µε επιµέλεια χρήση των χώρων και να τους
µεταχειρίζεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης ευθυνόµενη για κάθε υπέρβαση της
συµφωνηµένης χρήσης και να τηρεί και να συµµορφώνεται µε κάθε διάταξη νόµου, υγειονοµική ή
αστυνοµική διάταξη. Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση ης χρήσης των ακινήτων σε
τρίτους. Επίσης απαγορεύεται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε µεταρρυθµίσεις τροποποιήσεις προσθήκες
των ακινήτων χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του συµβαλλόµενου. Παραχώρηση της χρήσης,
προσθήκες, µεταρρυθµίσεις ή τροποποιήσεις κατά παράβαση αυτού του όρου συνεπάγονται άνευ ετέρου τη
λύση της παρούσας σύµβασης µονοµερής από τον αφενός συµβαλλόµενο.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
Η διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι τριάντα έξι (36) µήνες.
Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6
Επιστηµονικά υπεύθυνος του έργου
Ο Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της παρούσης από την πλευρά του ΠΘ είναι ο Χατζηχριστοδούλου
Χρήστος, καθηγητής Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις & ∆ικαιώµατα των συµβαλλόµενων
7.1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
ΠΚΜ αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τα γραφεία της διοικητικής οµάδας και αίθουσα συναντήσεων
σε κτίρια που έχει στην ιδιοκτησία της ή έχει τη χρήση τους (νέµεται και κατέχει). Η Μ.Ε.Θ. θα διαθέτει την
επίπλωση των χώρων η οποία ήδη βρίσκεται στους χώρους που θα φιλοξενηθεί η οµάδα διοργάνωσης
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η Μ.Ε.Θ. θα είναι επιβαρυµένη µε τις λειτουργικές δαπάνες θέρµανσης,
ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων κτλ όπως αναφέρονται στο άρθρο
3.
7.2 Το Π.Θ. αναλαµβάνει :
Την επιστηµονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Π.Θ. σε θέµατα του διεθνούς
υγειονοµικού κανονισµού, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης του προσωπικού της Περιφέρειας σε θέµατα
υγείας και υγιεινής στις θαλάσσιες µεταφορές.
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-

Το Π.Θ. αναλαµβάνει την υποχρέωση να κάνει καλή και µε επιµέλεια χρήση των χώρων και να τους
µεταχειρίζεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης ευθυνόµενη για κάθε υπέρβαση της
συµφωνηµένης χρήσης και να τηρεί και να συµµορφώνεται µε κάθε διάταξη νόµου, υγειονοµική ή
αστυνοµική διάταξη. Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση ης χρήσης των
ακινήτων σε τρίτους. Επίσης απαγορεύεται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε µεταρρυθµίσεις
τροποποιήσεις προσθήκες των ακινήτων χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του
συµβαλλόµενου. Παραχώρηση της χρήσης, προσθήκες, µεταρρυθµίσεις ή τροποποιήσεις κατά
παράβαση αυτού του όρου συνεπάγονται άνευ ετέρου τη λύση της παρούσας σύµβασης µονοµερώς
από τον αφενός συµβαλλόµενο.
ΑΡΘΡΟ 8
Όργανο Παρακολούθησης της Σύµβασης

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της σύµβασης συγκροτείται Τριµελής Επιτροπή
Παρακολούθησης αποτελούµενη από τους:
1.
κ. Σοφοκλή Κουρτίδη, Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας και αναπληρωτή Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτρια την κα Τοµπουλίδου Άννα, Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Κ.Μ.,
2.
κ. Χατζηχριστοδούλου Χρήστο, καθηγητή Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Π.Θ., µε αναπληρωτή τον κ.
Ραχιώτη Γεώργιο, επίκουρο καθηγητή Επιδηµιολογίας και Επαγγελµατικής Υγείας του Π.Θ.
3.
κα. Μαρία Πιπερίδου, Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας, προϊσταµένης του Τµήµατος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Κ.Μ. µε
αναπληρώτρια την κα. Ευαγγελία Αγαθαγγελίδου, Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας, υπάλληλο του Τµήµατος
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Κ.Μ.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας.
Η Επιτροπή παρακολούθησης συντάσσει πρακτικό καλής χρήσης του χώρου τον µήνα 18 και τον µήνα
36 από την έναρξη της παρούσας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
∆ιάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής Συµβάσεως
9.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής συµβάσεως ορίζεται σε τριάντα έξι µήνες (36) από την
υπογραφή της.
9.2. Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να τροποποιηθεί µε αιτιολογηµένη και γραπτή απόφαση-εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης της σύµβασης προς τα αρµόδια συλλογικά όργανα των συµβαλλοµένων για
την λήψη σχετικής απόφασης τροποποίησης της παρούσας, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραµµα
της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης µετά από σχετικό αίτηµα ενός εκ των συµβαλλόµενων.
ΑΡΘΡΟ 10
Ποινικές ρήτρες
Ρητά συµφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης
από οποιονδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο µέρος τις κάτωθι
ποινικές ρήτρες, οι οποίες συµφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:
Το ΠΘ αναλαµβάνει την υποχρέωση να κάνει καλή και µε επιµέλεια χρήση των χώρων και να τους
µεταχειρίζεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης ευθυνόµενη για κάθε υπέρβαση της
συµφωνηµένης χρήσης και να τηρεί και να συµµορφώνεται µε κάθε διάταξη νόµου, υγειονοµική ή
αστυνοµική διάταξη. Απαγορεύεται ρητά η µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση ης χρήσης των ακινήτων σε
τρίτους. Επίσης απαγορεύεται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε µεταρρυθµίσεις τροποποιήσεις προσθήκες
των ακινήτων χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του συµβαλλόµενου. Παραχώρηση της χρήσης,
προσθήκες, µεταρρυθµίσεις ή τροποποιήσεις κατά παράβαση αυτού του όρου συνεπάγονται άνευ ετέρου τη
λύση της παρούσας σύµβασης µονοµερής από τον αφενός συµβαλλόµενο.
ΑΡΘΡΟ 11
Τελικές διατάξεις
11.1.Καµία τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν αναγνωρίζεται πριν από τις αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων των φορέων που υπογράφουν τη σύµβαση, κατόπιν προηγουµένης σύµφωνης
γνώµης - εισήγησης που υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.
11.2. Η µη άσκηση των δικαιωµάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο
µέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις της προγραµµατικής συµβάσεως ή η
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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
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από την
Προγραµµατική αυτή Σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 12
Τοπική Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων
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 ∆ικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη µετά από τις σχετικές
εγκριτικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των φορέων εκπρόσωποι των οποίων που υπογράφουν τη
σύµβαση, η οποία αφού υπογράφηκε, όπως παρακάτω, τα συµβαλλόµενα µέρη έλαβαν από ένα
αντίγραφο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Ο Πρύτανης

Παρασκευή (Βούλα) Πατουλίδου

Ζήσης Μαµούρης

Ο Πρόεδρος
της Mητροπολιτικής Επιτροπής
της M.Ε. Θεσσαλονίκης

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)

Μιχάλης Τζόλλας
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