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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2641/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 981768/18-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 39ο  
Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης: «Λειτουργία Κέντρου 
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 258.464,00 €  (συμπ.  Φ.Π.Α. 24%). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Με βάση τις διατάξεις  

1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Της  με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’  184) 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις». 

7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

10. Των διατάξεων του άρθρου 292 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του άρθρου 12 του Ν.3172/2003  (ΦΕΚ 197/τ.Α΄) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». 

12. Της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών του κινδύνου διασποράς κορωνοϊού 
COVID 19» (ΦΕΚ Α 68-20-3-2020). 

13. Του «Ξενοκράτης» συντάχθηκε από τη ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) 
και αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία 
εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών». 

14. Του Ν.  4633/2019, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  
 
Και έχοντας υπόψη: 
1. Την με αρ. πρωτ. εισερχ. 891715/22.10.21 πρόταση συνεργασίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
εγκεκριμένης ομόφωνα, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, προς την Περιφέρεια Αττικής. 
(Παράρτημα Ι)   
2. Το με αριθμό πρωτ. 967584/15.11.21 έγγραφο της Προϊστάμενης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής με τις απόψεις της,  επί της πρότασης του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
3. Την με αριθμό 301/2020 (ΑΔΑ 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2021.   

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Το έργο «Λειτουργία  Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής» θα υλοποιηθεί από τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.  
Βασικός σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης επιδημίας «covid-19» και η 
υγειονομική υποστήριξη   της Περιφέρειας σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, μέσα από τη 
συνέχεια της λειτουργίας και των  δράσεων του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ).  
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας (ΚΑΕ Κεντρικός Τομέας 0873) και ο 
προϋπολογισμός για την εκτέλεσή του ανέρχεται στο ποσό των 258.464,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). 
Αναλυτικά οι δράσεις και ο προϋπολογισμός του έργου περιγράφονται στο παράρτημα Ι του σχεδίου 
της προγραμματικής σύμβασης. 
Οι βασικές Δράσεις του έργου υλοποιούνται μέσα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και είναι οι ακόλουθες : 
 

https://www.lawspot.gr/node/265550
https://www.lawspot.gr/node/265550
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1. Συντονισμός και Επιστημονική παρακολούθηση των δράσεων.  
 Διενεργούνται από το Συντονιστή και τον Επιστημονικό Σύμβουλο.   

 
2.Λειτουργία Τηλεφωνικού κέντρου   
Το Τηλεφωνικό Κέντρο και έχει δυο βασικά αντικείμενα:  
Α. Δέχεται κλήσεις για αιτήματα διενέργειας διαγνωστικών τεστ κατά της επιδημίας covid-19 και 
αιτήματα για τηλεφωνική ενημέρωση και υποστήριξη. Ακολούθως ενημερώνει το Συντονιστή του ΚΕΠΙΧ 
για ανάληψη δράσης από το Κέντρο.   
Β. Παρέχει σε άτομα που καλούν, τηλεφωνική ενημέρωση  και υποστήριξη για θέματα σχετικά με την 
επιδημία covid-19, για γενικότερα θέματα υγείας, φυσικής και ψυχικής. Επιπλέον υποστηρίζει 
τηλεφωνικά και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.      
Το Τηλεφωνικό κέντρο στελεχώνεται και από εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, κ.α. 
 
 3. Παροχή Υπηρεσιών από  Κινητές  Ομάδες Επισκέψεως.    
Τα Κλιμάκια παρέχουν δυο ειδών υπηρεσίες:  
Α) Διενέργεια  δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων για covid-19 (rapid test, PCR test, κλπ) σε πολίτες που 
εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Οι έλεγχοι γίνονται είτε σε δομές, γειτονιές κλπ,  είτε σε άτομα που 
έχουν απευθυνθεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Στόχοι της διενέργειας των ελέγχων  είναι η εξυπηρέτηση 
ατόμων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα τεστ, η επιδημιολογική παρατήρηση ως προς τον sars 
cov-2, η αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας.  
Η Γενική Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνεται από το 
Συντονιστή για τα ευρήματα της διεξαγωγής των τεστ στις δομές εποπτείας της, για πιθανές ενέργειες 
των Υπηρεσιών της.   
Κάθε  κλιμάκιο-κινητή μονάδα  στελεχώνεται από  ένα Ιατρό και  έναν νοσηλευτή. Συνολικά 
απασχολούνται τρεις ιατροί και τρεις νοσηλευτές, ως πληρώματα στις κινητές μονάδες.     
 
Β)  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε πληγέντες από φυσικές και ανθρωπογενείς  καταστροφές στην  
Αττική.  
Σε περίπτωση κρίσης το ΚΕΠΙΧ με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, που μπορεί να εκπροσωπείται από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, δύναται να οργανώνει ειδικές ομάδες, ιατρών,  
νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών που θα μεταβαίνουν στο τόπο κρίσης για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών παρέχοντας πρώτες βοήθειες,  σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη κλπ σε όσους το χρειάζονται.   
 
Οι δράσεις του έργου  θα υλοποιηθούν  στην εδαφική επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής και θα έχουν 
συνολική διάρκεια τρεις (3) μήνες.  
 
Το σχέδιο της προγραμματικής έχει λάβει νομική θεώρηση από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη Αττικής.  
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  
 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης: «Λειτουργία 
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 258.464,00 €  (συμπ.  Φ.Π.Α. 24%). 
 
Β. Τον ορισμό τριών (3) μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου, ένα εκ των οποίων να ορισθεί 
Πρόεδρος της Επιτροπής  καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
Γ. Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 258.464,00 (με ΦΠΑ), στον 
Ειδικό φορέα 072, ΚΑΕ 0873, για το έτος 2021. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
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Α. Την έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης: «Λειτουργία 
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 258.464,00 €  (συμπ.  Φ.Π.Α. 24%), το οποίο 
επισυνάπτουμε στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
Β. Τον ορισμό τριών (3) μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών 
τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως 
κάτωθι: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ – ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
3. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) 

 
Γ. Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 258.464,00 (με ΦΠΑ), στον 
Ειδικό φορέα 072, ΚΑΕ 0873, για το έτος 2021. 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη Άννα  

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Μετά από 21 μήνες πανδημίας με κανένα ουσιαστικό μέτρο 
ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας από την Κυβέρνηση η Περιφέρεια Αττικής προτείνει να 
επαναλάβουμε μια προγραμματική Σύμβαση με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας για την 
αντιμετώπιση της covid -19. Θα καταψηφίσουμε όπως και πέρσι την προγραμματική σύμβαση 
καθώς εξυπηρετεί μόνο τις φιλοδοξίες  του Περιφερειάρχη και Προέδρου του ΙΣΑ. Πρόκειται για μια 
επί πληρωμή υποκατάσταση της κρατικής ευθύνης Από πού και ως που θα χρηματοδοτηθεί ένας 
σύλλογος για να κάνει ιατρικό έργο με σύμβαση έργου; Επειδή είναι ιατρικός; Δηλαδή, να 
χρηματοδοτηθεί και η ένωση πυροσβεστών για να φτιάχνει δικά της συνεργεία για δουλειές της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;;; (με την πείρα του καλοκαιριού που πλέον υπάρχει θα είχε κάποιο 
αποτέλεσμα;) Πρόκειται για μια σύμβαση που εξυπηρετεί επίσης την κυβερνητική πρόθεση για 
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Υγείας καθώς είναι μέτρο αποσπασματικό και βρίσκεται ενάντια 
στην απαίτηση του Ιατρικού κόσμου και του Λαού για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (γιατρών, 
νοσηλευτών, με τον απαραίτητο σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό κλπ )» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 

 

 

 

1. Περιφέρεια Αττικής 

2. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Αθήνα          2021 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα …………................    2021 και ημέρα ………………………. 
οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  
 
1. Το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία Περιφέρεια Αττικής (ΟΤΑ β΄ Βαθμού), που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη Αττικής, Γεώργιο Πατούλη 
2. Το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που εδρεύει 
στην Αθήνα, Σεβαστουπόλεως 113, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Αντιπρόεδρο  αυτού, Φώτιο Πατσουράκο, 
 
Με βάση τις διατάξεις  

1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Της  με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-
2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’  184) 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον 
προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 
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7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

10. Των διατάξεων του άρθρου 292 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του άρθρου 12 του Ν.3172/2003  (ΦΕΚ 197/τ.Α΄) «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

12. Της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς κορωνοϊού COVID 19» (ΦΕΚ Α 68/20-3-2020). 

13. Του Σχεδίου «Ξενοκράτης» που συντάχθηκε από τη ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 
1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και αναθεωρήθηκε με 
συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία 
εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών». 

14. Του Ν.  4633/2019, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ)  

 
Και έχοντας υπόψη: 
1. Το από  22/10/21 ηλ. μήνυμα του Δ/ντή Υπηρεσιών του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, με τη διαβίβαση της εγκεκριμένης ομόφωνα, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, πρότασης συνεργασίας προς την 
Περιφέρεια Αττικής. (Παράρτημα Ι)   
2. Το με αριθμό πρωτ. 967584/15.11.21 έγγραφο της Προϊστάμενης της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Αττικής με τις απόψεις της,  επί της πρότασης του ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών. 
3. Την με αριθμό 301/2020 (ΑΔΑ 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής έτους 2021.   
4. Την με αριθμό ……../2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας  

https://www.lawspot.gr/node/265550
https://www.lawspot.gr/node/265550
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5. Την με αριθμό       ……../2021  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΙΣΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας  
6. Την με αρ. πρωτ. ….. …………. (ΑΔΑΜ ….. ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης Περιφέρειας Αττικής. 
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 

Η  Περιφέρεια  Αττικής αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να ανταποκριθεί 
στις ολοένα και αυξανόμενες υγειονομικές ανάγκες των πολιτών που 
οφείλονται στις συνέπειες της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής και στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής που ευνοεί την αύξηση των ψυχικών διαταραχών και 
την έκρηξη της βίας και πάντοτε εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων 
της, έχει αναλάβει από κοινού δράση με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας 
σε μία σειρά από πρωτοβουλίες. Στην παρούσα σύμβαση η συνεργασία 
των δύο φορέων κατευθύνεται σε ένα εύρος υπηρεσιών που έρχονται να 
συνεισφέρουν στην ευρύτερη και προσφορότερη προστασία της δημόσιας 
υγείας, ιδίως σε τομείς όπου οι  κρατικές δομές είτε πιέζονται  είτε είναι 
ανύπαρκτες.  

Δεδομένης της έξαρσης της πανδημίας, της αύξησης των ψυχικών 
διαταραχών που έχουν προκληθεί από τις συνέπειες της, των  συνεπειών 
των ακραίων καιρικών φαινομένων  και των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά 
και δεδομένου του ότι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων φορέων 
έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στο παρελθόν στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ερμής», είναι προφανής τόσο η σκοπιμότητα όσο 
και η ανάγκη  διεύρυνσης της συνεργασίας τους με την παρούσα σύμβαση, 
οι οποία περιέχει τους κάτωθι όρους.  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των 
συμβαλλόμενων μερών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής», από την 
Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με χρηματοδότηση  
της Περιφέρειας Αττικής. 
Βασικοί στόχοι  του έργου είναι η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης 
επιδημίας «covid-19», η υγειονομική υποστήριξη   της Περιφέρειας σε 
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πληγέντες από φυσικές καταστροφές και η προσφορά κοινωφελούς έργου, 
μέσα από τη λειτουργία και τις  δράσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων 
(ΚΕΠΙΧ).  
 
Το  ΚΕΠΙΧ αποτελείται από τρία  Τμήματα: 

-Το τηλεφωνικό κέντρο 
- το προσωπικό εκτέλεσης δράσεων (προσωπικό στο Πεδίο) και  
-το προσωπικό Διοίκησης  

 
Η λειτουργία του ΚΕΠΙΧ έχει ως εξής: 
 
1. Συντονισμός των δράσεων.  
Ο Συντονιστής του όλου έργου θα είναι ο ιατρός Γεώργιος Στεφανάκος, ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση του έργου, σε κάθε 

επίπεδο (επιστημονικό, διοικητικό, οικονομικό). 

Επιστημονικός Σύμβουλος, αναφερόμενος στον Συντονιστή, θα είναι ο 
ιατρός Παναγιώτης Ευσταθίου.  
 
2.Λειτουργία Τηλεφωνικού κέντρου.  
  
Το Τηλεφωνικό κέντρο στελεχώνεται από εθελοντές ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.α. 
 
Α. Το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου παρέχει τηλεφωνική 
υποστήριξη: Ιατρικές πληροφορίες, προώθηση ανάγκης εμβολιασμού κατά 
της covid-19, ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που τη χρειάζονται 
εξαιτίας  προβλημάτων υγείας, ενδοοικογενειακής βίας ή εξαιτίας 
φυσικών καταστροφών που έχουν βιώσει.  
 
B. Το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου παραπέμπει στον συντονιστή 
(ή σε εκπρόσωπο του) περιστατικά για τα οποία πρέπει να διενεργηθούν   
διαγνωστικά τεστ για covid-19 ή/και να παρασχεθεί βοήθεια σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η διαδικασία που ακολουθείται 
είναι: λήψη τηλεφωνικού αιτήματος, καταγραφή και  αξιολόγηση του 
περιστατικού, ενημέρωση συντονιστή, ανάληψη δράσης από το 
συντονιστή.   
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  3. Προσωπικό εκτέλεσης δράσεων .   
Το προσωπικό αποτελούμενο από ιατρούς, νοσηλευτές και άλλες 
ειδικότητες κατανέμεται σε ομάδες που θα εκτελούν τις διάφορες δράσεις  
σύμφωνα με τις εντολές του συντονιστή.  
Παρέχονται  δυο ειδών υπηρεσίες:  
 
Α) Διενέργεια  δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων για covid-19 (rapid test, PCR 
test, κλπ) σε πολίτες που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Οι έλεγχοι 
γίνονται είτε σε άτομα που έχουν απευθυνθεί στο τηλεφωνικό κέντρο μετά 
από απόφαση του συντονιστή είτε σε άτομα που βρίσκονται σε σπίτια, 
δομές, γειτονιές και άλλους χώρους. Ο έλεγχος γίνεται με τη Λήψη 
ρινοφαρυγγικού δείγματος και την αποστολή του σε διαπιστευμένα 
Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας, που έχουν τις προϋποθέσεις με βάση τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, του ΠΟΥ και του ECDC. Στόχος της διενέργειας των 
ελέγχων  είναι η αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας.  
 
Β)  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε πληγέντες από φυσικές και 
ανθρωπογενείς  καταστροφές στην  Αττική.  
Σε περίπτωση κρίσης, το ΚΕΠΙΧ με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, που 
μπορεί να εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας, δύναται να οργανώνει ειδικές ομάδες, ιατρών,  
νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών που θα μεταβαίνουν στο 
τόπο κρίσης για την κάλυψη άμεσων αναγκών παρέχοντας πρώτες βοήθειες,  
σίτιση, ψυχολογική υποστήριξη κλπ σε όσους το χρειάζονται.   
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα υλοποιηθεί  εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας 
Αττικής.   
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 258,464,00 €, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.  
2.Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής 
(ΚΑΕ 0873-Κεντρικός τομέας ΑΔΑΜ  …….) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλώσιμα διενέργειας 
διαγνωστικών τεστ  

45.351 
(15.117χ3 

10.884 56.235 

ΑΔΑ: 6Μ6Χ7Λ7-4Ρ1



ΣΧΕΔΙΟ 

 7 

(Στολές, μάσκες, σακκούλες, 
αντιμικροβιακά, στυλεοί μεταφοράς 
δειγμάτων, κλπ) 

μήνες)  

Γραφική Ύλη  
(Φάκελοι, διαχωριστικά, μολύβια, 
μαρκαδόροι, θήκες, συνδετήρες)  

213 
(7χ 3 μήνες) 

 213 

Λειτουργικές δαπάνες 
(Για υλικοτεχνική υποδομή, 
καταγραφικά συστήματα ανάλυσης 
δεδομένων, υπηρεσίες 1110, χώρος 
αποθήκευσης) 

85.000  85.000 

Αυτοκίνητα (ενοικίαση, καύσιμα, 
παρκινγκ, ασφάλεια κλπ)  

9.300  9.300 

Αμοιβές απασχολούμενων ΚΕΠΙΧ 
(Συντονιστής, επιστημονικός συμβ. 
ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί)  

82.434  82.434 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης Ιατρών, 
Νοσηλευτών. 

282  282 

Έκτακτα έξοδα  
(πιθανές δημοσιεύσεις, εργασίες, 
έκτακτα κόστη αυτοκινήτων, μελέτες 
πιθανές αγορές)  

25.000  25.000 

ΣΥΝΟΛΟ  247.580   258.466 

          Ο αναλυτικός προϋπολογισμός επισυνάπτεται ως παράρτημα Ι, στην προγραμματική. 

 
Η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται από την Περιφέρεια στον «Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών», με βάση την πρόοδο των εκτελεσθεισών εργασιών, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής, στο όνομα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.  Η 
ανάθεση των εργασιών και η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον «ΙΣΑ».  
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φορείς υλοποίησης του έργου ορίζονται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και 
η Περιφέρεια Αττικής. 
Ο συντονισμός του έργου γίνεται από το Συντονιστή του ΚΕΠΙΧ, ιατρό Γ.  
Στεφανάκο.   
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ιατρός 
Ι. Κεχρής θα ασκεί, μαζί με την Επιτροπή Παρακολούθησης (βλπ. αρθρ. 7) 
της Σύμβασης, τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της δράσης και 
λειτουργίας του ΚΕΠΙΧ και της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης.   
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ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η ισχύς της παρούσης Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η 

διάρκειά της ορίζεται για τρεις (3) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα 

περιλαμβάνεται η υλοποίηση των δράσεων. Η σύμβαση μπορεί να 

παραταθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7.  

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

6.1. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει: 

• Τη χρηματοδότηση του έργου από ίδιους πόρους 

• Τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
σύμβασης και τον ορισμό εκπροσώπων της σε αυτήν.  

• Τη διάθεση Ιατρών, Νοσηλευτών, Ψυχολόγων και υποστηρικτικού 
προσωπικού  από την Περιφέρεια Αττικής για τις δράσεις του ΚΕΠΙΧ, 
μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών της. 

• Την επικοινωνιακή πολιτική και την  προβολή των δράσεων του 
προγράμματος.  

6.2 Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναλαμβάνει: 

• Την οργάνωση και στελέχωση των Ομάδων Δράσης, και της 
Διοίκησης του έργου με προσωπικό καθώς και την  πληρωμή του 
(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών), 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου και το  υπόμνημα με τα 
κύρια σημεία υλοποίησης του έργου όπως αυτό έχει εγκριθεί στην 
από 21/10/2021 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ (παράρτημα Ι). 

• Την υποστήριξη του  Κέντρου Επιχειρήσεων, μέσω της προμήθειας 
του αναλώσιμου υλικού, της ενοικίασης των προβλεπόμενων 
αυτοκινήτων καθώς και όλων των  αναγκαίων ενεργειών   για την 
ολοκλήρωση του σκοπού του έργου, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του έργου, και το υπόμνημα με τα κύρια σημεία 
υλοποίησης του έργου όπως αυτό έχει εγκριθεί στην από 
21/10/2021 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ. 

• Τον ορισμό των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης 

• Την αποστολή, στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό που φέρει την 
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έγκριση του ΙΣΑ, συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία (3) 
επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα 
οι διαδικασίες πληρωμής εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής 

6.3. Ο Συντονιστής του Έργου αναλαμβάνει: 

• Την τακτική ενημέρωση  της Κοινής Επιτροπής (απολογισμός 
έργου/μήνα) για την πορεία υλοποίησης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

• Την τακτική ενημέρωση της Γενικής Δ/νσης Δημ. Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας σχετικά με τα ευρήματα της διεξαγωγής των 
τεστ στις δομές εποπτείας της  για πιθανές ενέργειες των Υπηρεσιών 
της.   

• Την οργάνωση της  γραμματειακής  υποστήριξης της Κοινής 
Επιτροπής παρακολούθησης από τη Γραμματεία του ΚΕΠΙΧ.  
 

Κάθε πληροφορία που παρέχεται θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις 
της ευρωπαϊκής οδηγίας GDPR. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1.Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας 

συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε 

(5) μέλη, τα οποία είναι:  

α) Τρεις (3) Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους, οι 

οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Αττικής. Το ένα μέλος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας, οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της 

Επιτροπής.  

β) δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με 

τους αναπληρωτές τους. 

2. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, 
προεγκρίνοντας, ελέγχοντας και εγκρίνοντας τις δράσεις σύμφωνα με 
τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος  και εισηγείται 
για την πληρωμή κάθε δαπάνης- λογαριασμού.  
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β) εισηγείται σε συνεργασία με το Συντονιστή του ΚΕΠΙΧ στους 
συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης  του έργου  από το 
Συντονιστή του ΚΕΠΙΧ. 

δ) εισηγείται σε συνεργασία με το Συντονιστή αιτιολογημένα για την 
ανάγκη τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

ε) αποφασίζει την διαβίβαση των αποτελεσμάτων της δράσης που 
αφορούν στις αρμοδιότητες καταγραφής του ΕΟΔΥ και της αρμόδιας 
Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας του Υπουργείου  Υγείας, δια του Συντονιστή 
του ΚΕΠΙΧ, τηρώντας τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για το GDPR. 

στ) αποφασίζει τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της δράσης που 
αφορούν σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας στη Γενική Γραμματεία 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας  των Φύλων για 
περαιτέρω διαχείριση και παροχή συμβουλών. 

3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με 
ευθύνη του Προέδρου της και με πρόσκληση τόσο στα τακτικά όσο και 
στα αναπληρωματικά μέλη της,  1 (μια) τουλάχιστον ημέρα πριν την 
ημερομηνία συνεδρίασης.  

4. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και 
έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.  

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στον τόπο που ορίζεται στην πρόκληση του 
Προέδρου της. Η τοποθεσία της συνεδρίασης μπορεί να αλλάζει μετά από 
σχετική, έγκαιρη εισήγηση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση 
υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα 
του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε 
θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της και 
σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (N. 2690/1999). 

6. Ο Συντονιστής του ΚΕΠΙΧ, πριν από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής  
οφείλει να υποβάλλει σε αυτήν ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία 
(οικονομικό-φυσικό αντικείμενο) του έργου, τις σχεδιαζόμενες δράσεις, 
και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.  
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7. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα γίνεται από το Κέντρο 
Επιχειρήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από ομόφωνη εισήγηση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς 
αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την 
τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται 
τροποποιητική σύμβαση. 
Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και το σκοπό της δεν 
επιτρέπονται.  
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται μεταβολές μόνον εφ' όσον προκύψουν ως 
αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης λόγω απρόοπτης 
μεταβολής των συνθηκών ή από μη δυνάμενες αντικειμενικώς εξαρχής να 
προβλεφθούν περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν, σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα στη νομοθεσία, την τροποποίηση των όρων της παρούσης 
προγραμματικής συμβάσεως. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των 
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των 
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη 
περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς 
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει 
κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς 
στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην 
εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν 
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των  Αθηνών. 

ΑΔΑ: 6Μ6Χ7Λ7-4Ρ1



ΣΧΕΔΙΟ 

 12 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα 
μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο 
υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε 
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ     

 

 

 

 

           

  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

        

 

       ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ 
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