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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063 532, 213 2063718,  
          213 2063775 
fax :   213 2063 533 
e-mail: ssona@patt.gov.gr 
 
Συνεδρίαση 31η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 272/2013  
 

Σήµερα 05/09/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου  
Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 167624/29-08-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 30/08/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 3ο      
Έγκριση τροποποίησης των όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκοµείου ΠΑΙ∆ΩΝ 
«ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για το έργο µε τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
“ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”»  συνολικού προϋπολογισµού 500.000 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).   
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα πέντε (75) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα 
Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα,  Βακάλης 
Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης 
Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γκούµας Ιωάννης, 
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος 
Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου Γεωργία, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου 
Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη 
Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κυπριανίδου  
Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη Ελένη - 
Κων/να, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος,  Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, 
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, 
Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς 
Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία. 
 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βλάχος 
Ιωάννης, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς 
Γεράσιµος, Γούδης Χρήστος, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος 
Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καραµανλή Άννα, Κολοβού Ελένη, Λούσκος 
Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,  Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Ψαριανός Γρηγόριος. 
     
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Ευτυχία Παπαδηµητρίου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 57319/3/7/2013 εισήγηση του 
Περιφερειακού Συµβούλου κ. Αθανασιάδη Λεωνίδα, η οποία έχει σταλεί µαζί 
µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 
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Έχοντας υπόψη : 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση 
Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
2494Β – 04/11/2011) 

3. Το N. 3463/2006 ¨Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων¨, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

4. To N. 2889/2001 (ΦΕΚ 37A/2-3-2001) «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός 
του Ε.Σ.Υ.» - Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

6. Το Ν. 3257/2007 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ 
νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

7. Την υπ. αρ. Α3β/οικ. 14125/87 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αναµόρφωση του Οργανισµού του 
Νοσοκοµείου Παίδων Αθηνών Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

8. Το υπ. αρ. ∆Υ8/Β/65344/9-9-2010 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (θεώρηση της µελέτης). 

9. Τις 285/2011 και 300/2012 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής (Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 
2012 και 2013)  

10. Την 14/17-05-2012 θέµα 12: Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Γενικού Νοσοκοµείου ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
(απόφαση έγκρισης της αναθεωρηµένης µελέτης και δηµοπράτησης και 
εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής). 

11. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» σύµφωνα 
µε το Ν. 1418/84 και το Π.∆. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε το Ν. 2229/94, Π.∆. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 
κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήµερα 

12. Την υπ. αρ. 239 /2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την υπ. αρ. 239/2013 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου 

εγκρίθηκαν οι όροι σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, της 1ης Υ.Πε Αττικής και του Γενικού Νοσοκοµείου 
ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για το έργο µε τίτλο 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”»  
συνολικού προϋπολογισµού 500.000 ευρώ. 

Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου : 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”», 
συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση.    
Αντικείµενο της σύµβασης είναι : 

1. Εγκατάσταση Ιατρικών Αερίων : εγκατάσταση συσκευής 
αναρρόφησης αναισθητικού αερίου 

2. Εγκατάσταση Κλιµατισµού – Θέρµανσης – Αερισµού : 
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• εξαερισµός του µηχανοστασίου ανελκυστήρων προσώπων 
µέσω εξαεριστήρα, 

• εξαερισµός και κλιµατισµός του µηχανοστασίου ασθενοφόρων 
ανελκυστήρων µέσω εξαεριστήρα και κλιµατιστικής µονάδας 
διαιρούµενου τύπου, 

• πλήρης σύνδεση των δύο υπαρχόντων πλακοειδών 
εναλλακτών ατµού-νερού µε τα δίκτυα ζεστού νερού,  

• κατασκευή δικτύου απόρριψης του αέρα επιστροφής των 16 
Κ.Κ.Μ., που έχουν εγκατασταθεί στον ∆’ όροφο του κτιρίου 
επέκτασης, προς το περιβάλλον. 

• τοποθέτηση µαγνητικών διαφορικών µανοµέτρων µε ένδειξη 
κατάστασης στα απόλυτα φίλτρα κλιµατισµού των καθαρών 
χώρων. 

3. Εγκατάσταση Ατµού : 

• πλήρη σύνδεση 2 υπαρχόντων πλακοειδών εναλλακτών 
ατµού-νερού, έκαστος ικανότητας 350.000 kcal/h, για την 
παραγωγή ζεστού νερού που θα καλύψει τις πρόσθετες 
απαιτήσεις του Νοσοκοµείου.  

• εγκατάσταση ενός εναλλάκτη ατµού-ατµού για την παραγωγή 
καθαρού ατµού.  

• αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου 
αποµάκρυνσης συµπυκνωµάτων του µηχανο-ορόφου και των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων (πλυντήριο, αποστείρωση, κλπ). 

4. Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισµού – Κίνησης : 

• τροποποίηση των ηλεκτρικών πινάκων ισχύος των 
µηχανηµάτων (Κ.Κ.Μ., αντλίες, inverters κ.λπ.) του µηχανο-
ορόφου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο τοπικός έλεγχος και η 
σήµανση λειτουργίας τους, 

• προσθήκη ηλεκτρολογικών υλικών σε υπάρχοντες ηλεκτρικούς 
πίνακες για την τροφοδοσία των νέων µηχανηµάτων-συσκευών 

• προσθήκη, καταλλήλων για χρήση σε χειρουργεία, 
µετασχηµατιστών αποµόνωσης στους υπάρχοντες ηλεκτρικούς 
πίνακες.   

5. Εγκατάσταση Ασθενών Ρευµάτων : περιλαµβάνει την ενσωµάτωση 
των υλικών και µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν µε την 
παρούσα εργολαβία, είτε στο υπάρχον σύστηµα αυτοµατισµού-
ελέγχου και χειρισµού των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του κτιρίου, όπου αυτό είναι δυνατόν (υπάρχει εφεδρεία σηµείων), 
είτε µέσω της προσθήκης νέων controllers αυτοµατισµού,  
συµβατών µε το υπάρχον σύστηµα, για την πλήρη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται ως εργασίες αυτών µεταξύ 
των άλλων προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, δοκιµές, 
εκπαίδευση προσωπικού νοσοκοµείου, πλήρη παράδοση σε λειτουργία 

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν απολύτως απαραίτητες εργασίες για 
την ολοκλήρωση της Νέας Πτέρυγας, δεδοµένου ότι το έργο παρουσιάζει 
εκκρεµότητες οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή την έναρξη λειτουργίας του, η 
οποία είναι άµεση και επιτακτική. 

Η µελέτη εκπονήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την εκπόνηση µελετών και 
την τήρηση των προδιαγραφών για κάθε κατηγορία έργων και θεωρήθηκαν 
αρµοδίως, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα 
µε το υπ. αρ. ∆Υ8/Β/65344/9-9-2010 έγγραφο του και εγκρίθηκαν από το 
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Γεν. Νοσοκοµείο Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού σύµφωνα µε την 14/17-
05-2012 θέµα 12: Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων  της Περιφέρειας Αττικής. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την 
εκτέλεση της σύµβασης και τη κατασκευή του εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.∆.186/96, Π.∆.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε 
τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήµερα. 

Το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9733.01.018 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής).  

Μετά από ενδελεχή έλεγχο και από προφορικές επισηµάνσεις  δικηγόρου 
του Νοµικού Γραφείου Περιφερειάρχη προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης 
των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης ως προς το άρθρο 6 
«Ιδιοκτησιακό Καθεστώς – Χρήση Χώρου». Επίσης δεν κρίθηκε αναγκαία η 
συµµετοχή ως αντισυµβαλλόµενου µέρους της 1ης ΥΠΕ Αττικής και για το 
λόγο αυτό προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης όλων των άρθρων της 
Προγραµµατικής Σύµβασης που γινόταν σχετική αναφορά.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης ότι έπεται υποχρεωτικός 
νοµικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο αποφασίζει αναφορικά 
µε τη νοµιµότητα της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 
Ε ι σ η γ ού µασ τ ε  

1. Την έγκριση της τροποποίησης των όρων του σχεδίου της 
Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο µε τίτλο 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ”», συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας εισήγησης. 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 
 
 

                            Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων σχεδίου της Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκοµείου 
ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για το έργο µε τίτλο 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”», 
συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.), που έχει ως εξής: 
 

«Στην Αθήνα σήµερα                , ηµέρα             οι  παρακάτω 
συµβαλλόµενοι: 
 

1. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα (Συγγρού 15-17 - Τ.Κ. 
11741), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Ιωάννη Σγουρό,   
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2. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε την επωνυµία Γενικό 
Νοσοκοµείο ΠΑΙ∆ΩΝ Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» νόµιµα 
εκπροσωπούµενο από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κο 
Χαράλαµπο Τοµπούλογλου - Λεωνιδόπουλο 

 
      Έχοντας υπόψη : 

1.  Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση 
Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
2494Β – 04/11/2011) 

3. Το N. 3463/2006 ¨Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων¨, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

4. To N. 2889/2001 (ΦΕΚ 37A/2-3-2001) «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός 
του Ε.Σ.Υ.» - Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

6. Το Ν. 3257/2007 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ 
νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

7. Την υπ. αρ. Α3β/οικ. 14125/87 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αναµόρφωση του Οργανισµού του 
Νοσοκοµείου Παίδων Αθηνών Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

8. Το υπ. αρ. ∆Υ8/Β/65344/9-9-2010 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (θεώρηση της 
µελέτης). 

9. Τις 285/2011 και 300/2012 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής (Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 
2012 και 2013)  

10. Την 14/17-05-2012 θέµα 12: Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Γενικού Νοσοκοµείου ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
(απόφαση έγκρισης της αναθεωρηµένης µελέτης και δηµοπράτησης 
και εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής). 

11. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δηµοσίων έργων» σύµφωνα 
µε το Ν. 1418/84 και το Π.∆. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε το Ν. 2229/94, Π.∆. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 
κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/2008 και ισχύουν 
σήµερα 

12. Τις υπ. αριθ.  239 /2012 και ………….. αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής για την έγκριση των όρων της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 

13. Τις 19/20-7-2012 (θέµα 4ο) και 28/8-11-2012 (θέµα 37ο) και ………….. 
αποφάσεις του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου ΠΑΙ∆ΩΝ «Παν. & 
Αγλαΐας Κυριακού» για την έγκριση των όρων της Προγραµµατικής 
Σύµβασης.  

14. Τις υπ’ αριθ.  21/2012 και ………… πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.    
 

Συµφώνησαν 
Να συνάψουν  Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής : 
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ΑΡΘΡΟ 1 :  

Περιεχόµενα της σύµβασης : 

 

� Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης 

� Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου 

� Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση του έργου 

� Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου 

� Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου 

� Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα  

� ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

� Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 

� Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης 

� Αντισυµβατική Συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες 

� Επίλυση ∆ιαφωνιών 

� Τελικές διατάξεις 

�  

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου : 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”», 
συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση.    
Αντικείµενο της σύµβασης είναι : 

1. Εγκατάσταση Ιατρικών Αερίων : εγκατάσταση συσκευής 
αναρρόφησης αναισθητικού αερίου 

2. Εγκατάσταση Κλιµατισµού – Θέρµανσης – Αερισµού : 

• εξαερισµός του µηχανοστασίου ανελκυστήρων προσώπων 
µέσω εξαεριστήρα, 

• εξαερισµός και κλιµατισµός του µηχανοστασίου ασθενοφόρων 
ανελκυστήρων µέσω εξαεριστήρα και κλιµατιστικής µονάδας 
διαιρούµενου τύπου, 

• πλήρης σύνδεση των δύο υπαρχόντων πλακοειδών 
εναλλακτών ατµού-νερού µε τα δίκτυα ζεστού νερού,  

• κατασκευή δικτύου απόρριψης του αέρα επιστροφής των 16 
Κ.Κ.Μ., που έχουν εγκατασταθεί στον ∆’ όροφο του κτιρίου 
επέκτασης, προς το περιβάλλον. 

• τοποθέτηση µαγνητικών διαφορικών µανοµέτρων µε ένδειξη 
κατάστασης στα απόλυτα φίλτρα κλιµατισµού των καθαρών 
χώρων. 

3. Εγκατάσταση Ατµού : 

• πλήρη σύνδεση 2 υπαρχόντων πλακοειδών εναλλακτών 
ατµού-νερού, έκαστος ικανότητας 350.000 kcal/h, για την 
παραγωγή ζεστού νερού που θα καλύψει τις πρόσθετες 
απαιτήσεις του Νοσοκοµείου.  

• εγκατάσταση ενός εναλλάκτη ατµού-ατµού για την παραγωγή 
καθαρού ατµού.  
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• αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου 
αποµάκρυνσης συµπυκνωµάτων του µηχανο-ορόφου και των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων (πλυντήριο, αποστείρωση, κλπ). 

4. Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισµού – Κίνησης : 

• τροποποίηση των ηλεκτρικών πινάκων ισχύος των 
µηχανηµάτων (Κ.Κ.Μ., αντλίες, inverters κ.λπ.) του µηχανο-
ορόφου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο τοπικός έλεγχος και η 
σήµανση λειτουργίας τους, 

• προσθήκη ηλεκτρολογικών υλικών σε υπάρχοντες ηλεκτρικούς 
πίνακες για την τροφοδοσία των νέων µηχανηµάτων-
συσκευών 

• προσθήκη, καταλλήλων για χρήση σε χειρουργεία, 
µετασχηµατιστών αποµόνωσης στους υπάρχοντες 
ηλεκτρικούς πίνακες.   

5. Εγκατάσταση Ασθενών Ρευµάτων : περιλαµβάνει την 
ενσωµάτωση των υλικών και µηχανηµάτων που θα 
εγκατασταθούν µε την παρούσα εργολαβία, είτε στο υπάρχον 
σύστηµα αυτοµατισµού-ελέγχου και χειρισµού των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, όπου αυτό 
είναι δυνατόν (υπάρχει εφεδρεία σηµείων), είτε µέσω της 
προσθήκης νέων controllers αυτοµατισµού,  συµβατών µε το 
υπάρχον σύστηµα, για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται  ως εργασίες αυτών 

µεταξύ των άλλων προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, 
δοκιµές, εκπαίδευση προσωπικού νοσοκοµείου, πλήρη παράδοση σε 
λειτουργία 

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν απολύτως απαραίτητες εργασίες 
για την ολοκλήρωση της Νέας Πτέρυγας, δεδοµένου ότι το έργο παρουσιάζει 
εκκρεµότητες οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή την έναρξη λειτουργίας του, η 
οποία είναι άµεση και επιτακτική. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Το έργο θα εκτελεστεί στο Γενικό Νοσοκοµείο ΠΑΙ∆ΩΝ Αθηνών 

«ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» στο κτίριο επέκτασης (ΚΤΙΡΙΟ Ε) που 
βρίσκεται Θηβών & Λεβαδείας, Αµπελόκηποι. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), αφορά αποκλειστικά την 
εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν 
επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου 
έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.. 
Το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9733.01.018 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Αττικής).  
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

 
Η µελέτη εκπονήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την εκπόνηση µελετών και 
την τήρηση των προδιαγραφών για κάθε κατηγορία έργων και θεωρήθηκαν 
αρµοδίως, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα 
µε το υπ. αρ. ∆Υ8/Β/65344/9-9-2010 έγγραφο του και εγκρίθηκαν από το 
Γεν. Νοσοκοµείο Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού σύµφωνα µε την 14/17-
05-2012 θέµα 12: Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 

Το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων  της Περιφέρειας Αττικής. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την 
εκτέλεση της σύµβασης και τη κατασκευή του εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.∆.186/96, Π.∆.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν µε 
τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήµερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 

 
Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στη νέα πτέρυγα (Κτίριο Ε) που 

βρίσκεται επί των οδών Θηβών & Λεβαδείας, Αµπελόκηποι σε χώρο 
ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού». 

 Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου 
εξαιτίας οποιωνδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων 
είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδοµικό 
καθεστώς είτε µε άλλα συναφή ζητήµατα, το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων 
«Παν. και Αγλαΐας Κυριακού» ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας 
Αττικής για κάθε ζηµία της από την αδυναµία ή καθυστέρηση υλοποίησης 
για τους παραπάνω λόγους, χωρίς να αποκλείεται και περαιτέρω ευθύνη 
του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» σε αυτές τις 
περιπτώσεις. 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού» είναι το 
µόνο υπεύθυνο για καταβολή αποζηµιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι 
του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώµατα από µία 
τέτοια αδυναµία ή καθυστέρηση υλοποίησης του έργου για τους λόγους που 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Η 
Περιφέρεια Αττικής δε φέρει καµία σχετική ευθύνη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και 
η διάρκειά της ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί 
µέχρι δύο (2) έτη µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων.  

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε διακόσιες σαράντα 
(240) ηµερολογιακές ηµέρες, της προθεσµίας αρχοµένης από την υπογραφή 
της σύµβασης κατασκευής του έργου, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περί δηµοσίων έργων διατάξεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
Α.         Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει : 
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• Την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στη µελέτη και στη σύµβαση µε τον ανάδοχο και µέχρι 
του ποσού των 500.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
. 

• Τη δηµοπράτηση, υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο και 
κατασκευή του έργου σύµφωνα µε τους κανόνες των δηµοσίων 
έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και 
προδιαγραφές ασφαλείας. 

• Την διοικητική παράδοση του έργου µετά τη σύνταξη βεβαίωσης 
περαίωσης των εργασιών 

• Τη συµµετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης 
 
 
Β.  Το Γεν. Νοσοκοµείο ΠΑΙ∆ΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
αναλαµβάνει : 

• Τη µέριµνα για την έκδοση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και 
εγκρίσεων πριν τη δηµοπράτηση του έργου.  

• Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή 
και οριστική παραλαβή του έργου.  

• Την συµµετοχή στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης. 

• Την ενηµέρωση των µελών της Κοινής Επιτροπής και την 
προετοιµασία µε την αποστολή προ 3 ηµερών κάθε σχετικού υλικού 
των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής προς την οποία παρέχει 
επίσης την αναγκαία γραµµατειακή υποστήριξη (τήρηση πρακτικών 
συνεδριάσεων, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κλπ) 

• Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του 
χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του 
εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. 

• Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών 
και την κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα 
κοινής ωφελείας. 

• Τη διοικητική παραλαβή του έργου µετά τη σύνταξη της βεβαίωσης 
περαίωσης των εργασιών. 

• Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή 
του. 

• Τη µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του 
έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη 
κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτροπή  βλαβών ή καταστροφών. 

• Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του 
έργου από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης, 
ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και 
µε την τοποθέτηση αναµνηστικής πινακίδας σε εµφανές σηµείο της 
περιοχής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας 
συνίσταται Κοινή Επιτροπή, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα οποία 
είναι :  

� ∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους 
αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της 
Επιτροπής. 
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� ∆ύο (2) εκπροσώπους της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους.  

� Έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Παν. & 
Αγλαΐας Κυριακού µε τον αναπληρωτή του. 

Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς 
πρέπει να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της 
Κοινής Επιτροπής. 

 
9.1 Αντικείµενο και αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων 
αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση 
στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την 
σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
9.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 

της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής και 
ειδικότερα συµφωνεί µε έγγραφη απόφασή της για την δαπάνη κάθε 
εντολής πληρωµής. 

9.1.2 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει 
αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της 
προγραµµατικής σύµβασης 

9.1.3 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους µε αιτιολογηµένη και έγγραφη 
απόφασή της, την παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της 
χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους 
όρους αυτής. 

 
9.2 Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις 
9.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς 

Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, κατόπιν 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

9.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη 
του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να 
επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης. 

9.2.3 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο 
από τα µέλη της. 

9.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Νοσοκοµείου Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού και κατά περίπτωση 
στα Γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Αττικής. 

9.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή 
εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των µελών της και αποφασίζει για 
κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
παρευρισκοµένων. 

9.2.6 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί 
υπάλληλος του Νοσοκοµείου Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της 
Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. 
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Για τυχόν απαιτούµενη τροποποίηση σε άλλα σηµεία της 
Προγραµµατικής Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συµφωνία των 
συµβαλλόµενων µερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης , που 
θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συµβαλλόµενα 
µέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των 
αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή 
αµέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζηµία.  

 
ΑΡΘΡΟ 12.   ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ 
 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην 
εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα 
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Αθήνας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα 
συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το 
οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα 
οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                    
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ       

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
Γεν. Νοσοκοµείου Παίδων «ΠΑΝ & 

ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ –
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ» 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 1ης Υ.Π.Ε - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΙ∆ΩΝΑ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”» 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης. 

 
 
 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   
  
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9Φ7Λ7-ΗΔ3


