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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  83/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 81ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 
του Ν.3852/2010 και του  άρθρου 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  συνολικού  προϋπολογισμού  
990.760,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 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: 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 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». 

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. Του Νόμου 5746/02-09-1933 με τον οποίο ιδρύθηκε το ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», τον Οργανισμό 
του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» με ΦΕΚ 698/Β/2013, 08-03-2013 και το ΦΕΚ 1102/ΥΟΔΔ/2021, 23-
12-2021 Διορισμού του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

 
αλλά και τα ακόλουθα έγγραφα / αποφάσεις: 
 
1. Το με αριθμό πρωτ. 13172/5-10-21 έγγραφο του Γ.Ν.Α. Λαϊκό με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης του έργου, και λοιπά 
δικαιολογητικά. 

2. Την υπ’ αρ. Α3α,β/Γ.Π. 6792/10-3-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας του 
έργου από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ 6Τ1Ν465ΦΥΟ-Θ3Μ) 

3. Την υπ΄αρ. Α3β/Γ.Π. οικ 25273/20-4-2021 απόφαση έγκρισης της μελέτης 
εφαρμογής από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ ΨΤΘΙ465ΦΥΟ-ΦΦΙ) 
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4. Την υπ΄αριθμ. 71/2015 άδεια δόμησης και την 280/2017 αναθεώρηση αυτής (ΑΔΑ 
7ΧΦΙΩ6Μ-2ΕΝ). 

5. Την υπ΄αριθμ. 107210/6196/23-11-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (ΑΔΑ 
6Α4ΙΟΡ1Κ-Χ3Θ). 

6. Τα υπ΄αριθμ. 486696/14-6-2021 και 895059/22-10-2021 έγγραφα της Δ/νσης 
Τεχνικών έργων Π.Α. 

7. Την υπ΄αριθμ. 50/25-11-2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. Λαϊκό περί 
τροποποίησης του προϋπολογισμού του και ένταξη της χρηματοδότησης του 
έργου (ΑΔΑ 9ΦΧΞ4690Ω8-8ΡΠ). 

8. Την με αρ. πρωτ. Β2α/οικ.69938/8-11-2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
περί επιχορήγησης του Γ.Ν.Α. Λαϊκό για την υλοποίηση του έργου. (ΑΔΑ 
Ω8Κ0465ΦΥΟ-Τ9Ζ) 

9. Την με αριθμό πρωτ. Β3α/Γ.Π.οικ62643/11-10-2021 Απόφαση Δέσμευσης 
Πίστωσης (ΑΔΑ: 67ΩΚ465ΦΥΟ-Δ0Ο) του Υπ. Υγείας.  

10. Την με αριθμό 177/2021 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του 
έτους  2022  (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν 
έργο/Έργα Τρίτων. 
 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Β2α/οικ.69938/8-11-2020 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας έχει εγκριθεί η επιχορήγηση προς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» για 
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ Δ’ 
ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (ΑΔΑ: Ω8Κ0465ΦΥΟ-Τ9Ζ). 
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος Δ’ ορόφου 
μεταλλικού κτιρίου γέφυρας και κατασκευή φρεατίων ανελκυστήρων», για λογαριασμό του 
Κυρίου του Έργου (Γ.Ν.Α ΛΑΪΚΟ) από τον Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Αττικής), με 
χρηματοδότηση από τον π/υ του Κυρίου του Έργου. Σκοπός του έργου είναι η  υλοποίηση  
εργασιών που  κρίνονται απαραίτητες λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού ανελκυστήρων 
στο Νοσοκομείο. Επιπλέον, λόγω των περιορισμένων διαστάσεων των φρεατίων και των 
νεώτερων απαιτήσεων ασφαλείας οι υπάρχοντες ανελκυστήρες δεν μπορούν να 
εξυπηρετήσουν την μεταφορά ασθενών με την κλίνη τους. Εάν στα παραπάνω 
συνυπολογιστεί η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δύο κτιριακών συγκροτημάτων του 
Νοσοκομείου (κτίρια Α’ και Β’), σε όλα τα επίπεδα, γίνεται άμεσα εμφανές πως το έργο θα 
αντιμετωπίσει τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Το έργο αυτό θεωρείται εντελώς 
απαραίτητο διότι εξασφαλίζει: 
 
α) Άνετη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των κτιρίων Α’ και Β’ του Νοσοκομείου, 
β) Προσθήκη δύο νέων σύγχρονων ανελκυστήρων για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 
(μεταφορά ασθενών, σκουπιδιών, φαγητών κ.λ.π.),  
γ) Εξασφάλιση επιπλέον διαθέσιμων χώρων στο επίπεδο Δ’ ορόφου κατάλληλων για κάθε 
χρήση. 
 
Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση 
της αρμοδιότητας υλοποίησης του Έργου από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
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σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να εκτελέσει τις παρακάτω 
ενέργειες (ενδεικτικά):  
1) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
2) Σύνταξη διακήρυξης. 
3) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 
4) Συνυπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. 
5) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
6) Παρακολούθηση χρηματορροών και εισήγηση για την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Έργου. 
7) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (βεβαίωση περαίωσης έως και την οριστική 

παραλαβή)  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ/νσας υπηρεσίας. 
8) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου. 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής, αλλά και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, άρθρο 2, παρ 
2, εδαφ. 3 και 4, Ν.4412/2016. Χρέη Τεχνικού Συμβουλίου εκτελεί το "Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής". 

 
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, οι εργασίες που θα εκτελεστούν  
αφορούν: 

1) Στην επέκταση καθ΄ ύψος Δ’ Ορόφου στη μεταλλική «γέφυρα» που βρίσκεται στην 
είσοδο του Νοσοκομείου και σαν σκοπό έχει να ενώνει τις πτέρυγες του κεντρικού 
συγκροτήματος με την πτέρυγα του κτιρίου «Β». Η καθ’ ύψος επέκταση της υπάρχουσας 
κατασκευής είναι εμβαδού 100,62m2 και η προβλεπόμενη χρήση είναι αφενός η σύνδεση 
των κύριων κτιρίων και αφετέρου η δημιουργία γραφείων ιατρών. 
2) Στην προσθήκη εγκατάστασης σε όλες τις στάθμες δύο φρεατίων ανελκυστήρων. Το 
ένα φρεάτιο έχει διαστάσεις προδιαγραφών ασθενοφόρου ανελκυστήρα για φορεία, ενώ το 
δεύτερο αφορά ανελκυστήρα κατάλληλο για όλες τις χρήσεις (ανθρώπων, κ.λ.π.) 
      Με τη δημιουργία των δύο φρεατίων ανελκυστήρων, το Νοσοκομείο θα μπορέσει, με την 
κατάλληλη κατανομή χρήσεων, να αντιμετωπίσει τρία σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει στον τομέα των κάθετων μεταφορών που είναι : 
α) Η έλλειψη ανελκυστήρα φορείων με κατάλληλες διαστάσεις μεταφοράς κρεβατιών, που 
δυσκολεύει τη μετακίνηση φορείων μεταξύ ορόφων. 
β) Η έλλειψη αμιγούς χρήσης ανελκυστήρα μεταφοράς φαγητών. 
γ) Η έλλειψη αμιγούς χρήσης ανελκυστήρα απορριμμάτων όλων των τύπων (νοσοκομειακά, 
μολυσματικά κλπ). 
      Σημειώνεται ότι λόγω της χωροθέτησης των νέων φρεατίων ανελκυστήρων και των 
εργασιών επέκτασης της μεταλλικής γέφυρας, οι νέοι ανελκυστήρες δίνουν πλέον πρόσβαση 
σε όλες τις πτέρυγες του Νοσοκομείου και σε όλα τα επίπεδα, κάτι που κρίνεται απολύτως 
απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. 
      Η κατά πλάτος προσθήκη (ανελκυστήρες) θα καταλάβει τη θέση μεταξύ των δύο 
μεσαίων υποστυλωμάτων της υπάρχουσας γέφυρας.  
3) Η καθαίρεση της προϋπάρχουσας συμβατικής κατασκευής (πλάκα από σκυρόδεμα 
της οροφής Ισογείου και υποστηλώματα Ισογείου και Α’ Ορόφου) και κατασκευή σύμμικτης 
πλάκας από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα, επί των υφιστάμενων μεταλλικών πλακών. 
4)  Ανακατασκευή του Α’ Ορόφου. 
5) Καθαίρεση της υφιστάμενης εξωτερικής όψης του Β΄ και του Γ΄ Ορόφου προς την 
πλευρά του αίθριου και ανακατασκευή αυτής στην έξω περασιά των μεταλλικών 
υποστυλωμάτων, με ταυτόχρονη επέκταση των υφιστάμενων πλακών. 
Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιγράφονται αναλυτικά στα 
Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών της μελέτης.  
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Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν: 
 Οικοδομικές εργασίες   
 Ύδρευση – Αποχέτευση   
 Ηλεκτρικά –Κλιματισμό 
 Πυρανίχνευση  
 Επιστρώσεις –επενδύσεις  
 Κουφώματα (εσωτερικά - εξωτερικά) 
 Είδη υγιεινής  
 Χρωματισμούς   
 
Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν  περιγράφονται αναλυτικά στην 
εγκεκριμένη από το Υπ. Υγείας μελέτη εφαρμογής .  
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 
990.760,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι 
απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί. Το Έργο 
χρηματοδοτείται από πόρους του Κυρίου του Έργου με ΚΑΕ 9149. 
 
Το Έργο θα δημοπρατηθεί από τον Φορέα Υλοποίησης/Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί 
από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια 
έργα.  Η εργολαβική σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι τριμερής μεταξύ της Περιφέρειας 
ως «Φορέα Υλοποίησης», του Γ.Ν.Α. Λαϊκό ως «Κύριος του Έργου» και του Αναδόχου με 
σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και προσδιορισμό του τρόπου αποπληρωμής.  
 
Η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται σε 36 μήνες.  
 
Με το υπ’ αρ. 1120240/30-12-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 
ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά του. 
Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, 
  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  
 

1. Την έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης του 
άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του  άρθρου 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ 
Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
εισήγησης. 

2. Τον ορισμό δύο 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. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 
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1. Την έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης του 
άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του  άρθρου 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ 
Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης. 

2. Τον ορισμό δύο 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. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΖΕΤΑ 

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΑΛΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ –ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
2. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του  άρθρου 44 του 

Ν.4412/2016 

 

Μεταξύ  

 

« ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ » 

και  

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 

για το Έργο   

 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, …… / …../ 2022  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :  
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 
 

Στην Αθήνα, σήμερα ………………. ημέρα………….., μεταξύ των παρακάτω 
συμβαλλομένων μερών : 
 
1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (ΟΤΑ β΄ βαθμού), που 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Γεώργιο Πατούλη, και το οποίο θα αποκαλείται 
εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

2. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ », που έχει 
την έδρα του στην οδό  Αγίου Θωμά 17, Γουδή και εκπροσωπείται νόμιμα, στο 
παρόν από το Διοικητή του Νοσοκομείου Θεοφάνη Ροΐδη και ο οποίος θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου». 

 
και έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 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». 

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. Το Νόμο 5746/02-09-1933 με τον οποίο ιδρύθηκε το ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», τον Οργανισμό 
του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» με ΦΕΚ 698/Β/2013, 08-03-2013 και το ΦΕΚ 1102/ΥΟΔΔ/2021, 23-
12-2021 Διορισμού του Διοικητή του Νοσοκομείου. 
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αλλά και τα ακόλουθα έγγραφα / αποφάσεις : 
 
1. Το με αριθμό πρωτ. 13172/5-10-21 έγγραφο του Γ.Ν.Α. Λαϊκό με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης του έργου, και λοιπά 
δικαιολογητικά. 

2. Την υπ’ αρ. Α3α,β/Γ.Π. 6792/10-3-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας του 
έργου από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ 6Τ1Ν465ΦΥΟ-Θ3Μ) 

3. Την υπ΄αρ. Α3β/Γ.Π. οικ 25273/20-4-2021 απόφαση έγκρισης της μελέτης 
εφαρμογής από το Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ ΨΤΘΙ465ΦΥΟ-ΦΦΙ) 

4. Την υπ΄αριθμ. 71/2015 άδεια δόμησης και την 280/2017 αναθεώρηση αυτής 
(ΑΔΑ 7ΧΦΙΩ6Μ-2ΕΝ). 

5. Την υπ΄αριθμ. 107210/6196/23-11-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (ΑΔΑ 
6Α4ΙΟΡ1Κ-Χ3Θ). 

6. Τα υπ΄αριθμ. 486696/14-6-2021 και 895059/22-10-2021 έγγραφα της Δ/νσης 
Τεχνικών έργων Π.Α. 

7. Την υπ΄αριθμ. 50/25-11-2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. Λαϊκό περί 
τροποποίησης του προϋπολογισμού του και ένταξη της χρηματοδότησης του 
έργου (ΑΔΑ 9ΦΧΞ4690Ω8-8ΡΠ). 

8. Την με αρ. πρωτ. Β2α/οικ.69938/8-11-2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
περί επιχορήγησης του Γ.Ν.Α. Λαϊκό για την υλοποίηση του έργου. (ΑΔΑ 
Ω8Κ0465ΦΥΟ-Τ9Ζ) 

9. Την με αριθμό πρωτ. Β3α/Γ.Π.οικ62643/11-10-2021 Απόφαση Δέσμευσης 
Πίστωσης (ΑΔΑ: 67ΩΚ465ΦΥΟ-Δ0Ο) του Υπ. Υγείας.  

10. Το απόσπασμα πρακτικού της …….. Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ ………..) 

11. Την με αρ …….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της  Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία ομοίως εγκρίθηκε το σχέδιο (όροι) της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης (ΑΔΑ …………) 

12. Την ……. Πράξη  της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι  Περιφέρειας Αττικής του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
 

1. Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη 
κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος Δ’ ορόφου μεταλλικού κτιρίου γέφυρας και κατασκευή 
φρεατίων ανελκυστήρων» το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το 
Έργο». 
2.  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ 1 του Ν. 4412/2016 : 
«Για την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη 
δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, απαιτείται η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε 
αναθέτουσας αρχής να περιλαμβάνει την ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, 
ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών ….»  
3.  Δεδομένου ότι το Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ διαθέτει τεχνική υπηρεσία η οποία όμως στερείται 
επαρκούς στελέχωσης για την υποστήριξη και παρακολούθηση των απαραίτητων για 
την εκτέλεση του έργου διαδικασιών, σύμφωνα με την παρ 2 του εν λόγω άρθρου :  
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« ……. η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των 
δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητος της, διενεργούνται, με 
προγραμματική σύμβαση, από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την 
αναθέτουσα αρχή υπηρεσία ή της οικείας περιφέρειας …….», 
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 
4412/2016 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της. 

 
ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.   Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών 
για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο : «Προσθήκη κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος Δ’ ορόφου 
μεταλλικού κτιρίου γέφυρας και κατασκευή φρεατίων ανελκυστήρων» , για λογαριασμό 
του Κυρίου του Έργου (Γ.Ν.Α ΛΑΪΚΟ) από τον Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Αττικής), με 
χρηματοδότηση από τον π/υ του Κυρίου του Έργου. Σκοπός του έργου είναι η  υλοποίηση  
εργασιών που  κρίνονται απαραίτητες λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού ανελκυστήρων 
στο Νοσοκομείο. Επιπλέον, λόγω των περιορισμένων διαστάσεων των φρεατίων και των 
νεώτερων απαιτήσεων ασφαλείας οι υπάρχοντες ανελκυστήρες δεν μπορούν να 
εξυπηρετήσουν την μεταφορά ασθενών με την κλίνη τους. Εάν στα παραπάνω 
συνυπολογιστεί η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δύο κτιριακών συγκροτημάτων του 
Νοσοκομείου (κτίρια Α’ και Β’), σε όλα τα επίπεδα, γίνεται άμεσα εμφανές πως το έργο θα 
αντιμετωπίσει τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Το έργο αυτό θεωρείται εντελώς 
απαραίτητο διότι εξασφαλίζει: 

α) Άνετη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των κτιρίων Α’ και Β’ του Νοσοκομείου, 

β) Προσθήκη δύο νέων σύγχρονων ανελκυστήρων για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 
(μεταφορά ασθενών, σκουπιδιών, φαγητών κ.λ.π.),  

γ) Εξασφάλιση επιπλέον διαθέσιμων χώρων στο επίπεδο Δ’ ορόφου κατάλληλων για κάθε 
χρήση. 
 
2. Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Έργου από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα 
Υλοποίησης.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να εκτελέσει τις 
παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) :  
1) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
2) Σύνταξη διακήρυξης. 
3) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 
4) Συνυπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. 
5) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
6) Παρακολούθηση χρηματορροών και εισήγηση για την εκτέλεση πληρωμών σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 
7) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (βεβαίωση περαίωσης έως και την 

οριστική παραλαβή)  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ/νσας υπηρεσίας. 
8) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου. 
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3. Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί 
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής, αλλά και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
άρθρο 2 παρ 2 εδαφ 3 και 4, Ν.4412/2016. Χρέη Τεχνικού Συμβουλίου εκτελεί το 
"Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής"   
 
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, οι εργασίες που θα εκτελεστούν  
αφορούν: 

1) Στην επέκταση καθ΄ ύψος Δ’ Ορόφου στη μεταλλική «γέφυρα» που βρίσκεται 
στην είσοδο του Νοσοκομείου και σαν σκοπό έχει να ενώνει τις πτέρυγες του 
κεντρικού συγκροτήματος με την πτέρυγα του κτιρίου «Β». Η καθ’ ύψος επέκταση της 
υπάρχουσας κατασκευής είναι εμβαδού 100,62m2 και η προβλεπόμενη χρήση είναι 
αφενός η σύνδεση των κύριων κτιρίων και αφετέρου η δημιουργία γραφείων ιατρών. 
2) Στην προσθήκη εγκατάστασης σε όλες τις στάθμες δύο φρεατίων 
ανελκυστήρων. Το ένα φρεάτιο έχει διαστάσεις προδιαγραφών ασθενοφόρου 
ανελκυστήρα για φορεία, ενώ το δεύτερο αφορά ανελκυστήρα κατάλληλο για όλες τις 
χρήσεις (ανθρώπων, κ.λ.π.) 
      Με τη δημιουργία των δύο φρεατίων ανελκυστήρων, το Νοσοκομείο θα μπορέσει, 
με την κατάλληλη κατανομή χρήσεων, να αντιμετωπίσει τρία σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει στον τομέα των κάθετων μεταφορών που είναι : 

α) Η έλλειψη ανελκυστήρα φορείων με κατάλληλες διαστάσεις μεταφοράς κρεβατιών, 
που δυσκολεύει τη μετακίνηση φορείων μεταξύ ορόφων. 

β) Η έλλειψη αμιγούς χρήσης ανελκυστήρα μεταφοράς φαγητών. 

γ) Η έλλειψη αμιγούς χρήσης ανελκυστήρα απορριμμάτων όλων των τύπων 
(νοσοκομειακά, μολυσματικά κλπ). 

      Σημειώνεται ότι λόγω της χωροθέτησης των νέων φρεατίων ανελκυστήρων και των 
εργασιών επέκτασης της μεταλλικής γέφυρας, οι νέοι ανελκυστήρες δίνουν πλέον 
πρόσβαση σε όλες τις πτέρυγες του Νοσοκομείου και σε όλα τα επίπεδα, κάτι που 
κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. 

      Η κατά πλάτος προσθήκη (ανελκυστήρες) θα καταλάβει τη θέση μεταξύ των δύο 
μεσαίων υποστυλωμάτων της υπάρχουσας γέφυρας.  

3) Η καθαίρεση της προϋπάρχουσας συμβατικής κατασκευής (πλάκα από 
σκυρόδεμα της οροφής Ισογείου και υποστηλώματα Ισογείου και Α’ Ορόφου) και 
κατασκευή σύμμικτης πλάκας από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα, επί των 
υφιστάμενων μεταλλικών πλακών. 
4)  Ανακατασκευή του Α’ Ορόφου. 
5) Καθαίρεση της υφιστάμενης εξωτερικής όψης του Β΄ και του Γ΄ Ορόφου προς 
την πλευρά του αίθριου και ανακατασκευή αυτής στην έξω περασιά των μεταλλικών 
υποστυλωμάτων, με ταυτόχρονη επέκταση των υφιστάμενων πλακών. 
Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιγράφονται αναλυτικά στα 
Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών της μελέτης.  

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν: 

 Οικοδομικές εργασίες   
 Ύδρευση – Αποχέτευση   
 Ηλεκτρικά –Κλιματισμό 
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 Πυρανίχνευση  
 Επιστρώσεις –επενδύσεις  
 Κουφώματα (εσωτερικά - εξωτερικά) 
 Είδη υγιεινής  
 Χρωματισμούς   
 
Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν  περιγράφονται αναλυτικά στην 
εγκεκριμένη από το Υπ. Υγείας μελέτη εφαρμογής .  

 
ΑΡΘΡΟ 2  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ». 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 
990.760,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι 
απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί. Το Έργο 
χρηματοδοτείται από πόρους του Κυρίου του Έργου με ΚΑΕ 9149 
2.  Η εξόφληση των λογαριασμών των εργασιών πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, στο όνομα του αναδόχου. 
3.  Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές 
δεσμεύσεις έναντι τρίτων, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του 
Έργου. 
4. Οι λογαριασμοί συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου και υποβάλλονται για 
έλεγχο στην Δ/νουσα Υπηρεσία, ήτοι την Περιφέρεια Αττικής και κατόπιν έγκρισής 
τους αποστέλλονται στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό ώστε να προχωρήσει στην εξόφληση τους.  
Όλα τα προβλεπόμενα από το Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία 
αποστολής κ.α) του έργου εκδίδονται από τον ανάδοχο στο όνομα και προς το 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ». 
Τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα από το Κ.Β.Σ. φορολογικά του 
αναδόχου παραδίδονται στο φορέα υλοποίησης και στη συνέχεια αποστέλλονται στο 
Γ.Ν.Α. Λαϊκό, το οποίο έχει την ευθύνη για την καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος στον ανάδοχο και την εξόφληση των λογαριασμών- πιστοποιήσεων 
του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 
 

1. Δημοπράτηση – εκτέλεση 
Το Έργο θα δημοπρατηθεί από τον Φορέα Υλοποίησης και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων του, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.  Η 
σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι τριμερής μεταξύ της Περιφέρειας ως «Φορέα 
Υλοποίησης», του Γ.Ν.Α. Λαϊκό ως «Κύριο του Έργου» και του Αναδόχου με σαφή 
διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και προσδιορισμό του τρόπου αποπληρωμής.  
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2.   Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει : 
1) Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

2) Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει 
στη διάθεσή του. 

3) Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

4) Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 
χρηματοδότησης του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. 

5) Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 
και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του Έργου. 

6) Να χρηματοδοτεί κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από 
εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, εφόσον τύχουν της έγκρισής του. 

7) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

8) Τη συνυπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του καθώς και με όσα αναφέρονται στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 

9) Tο Γ.Ν.Α. Λαϊκό έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος στον ανάδοχο και την εξόφληση των λογαριασμών- πιστοποιήσεων του 
έργου. 
 

3.   Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει : 
1) Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Ο 
Φορέας Υλοποίησης θα λειτουργεί ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία 
σε ότι αφορά την εκτέλεση του Έργου. 

2) Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, σε μηνιαία βάση. 

3) Να καταρτίσει τους όρους και τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών καθώς και των 
συμβάσεων, να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών, την 
κατακύρωση των διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του Έργου, την 
συνυπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του καθώς και με όσα αναφέρονται στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 

4) Να εξασφαλίσει την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών, εργασιών, τεχνικών 
και μεθόδων των τεχνικών μελετών που υποβλήθηκαν από το Γ.Ν.Α. Λαϊκό, καθώς και 
να επιβλέπει την εκτέλεση του Έργου, να εκτελέσει την παραλαβή του με την έκδοση 
της βεβαίωσης περαίωσης, και να επιβλέπει την συντήρηση του Έργου από τον 
ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του. 

5) Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα του Έργου από τον Ανάδοχο και να τα 
παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων, ευθυνόμενος για την παράδοσή τους 
στον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας . 

6) Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου, να εγκρίνει κάθε πιστοποίηση δαπάνης 
και λογαριασμό του αναδόχου και να τα υποβάλλει συνοδευόμενα από το τιμολόγιο 
και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον νόμο, στον Κύριο του Έργου, 
προκειμένου ο τελευταίος να προχωρήσει απρόσκοπτα στις διαδικασίες πληρωμής του 
αναδόχου. 
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7) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 
 

4. Περαιτέρω ευθύνες / υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου 
1)  Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του Έργου από ίδιους 

πόρους.  
2)  Ο Κύριος του Έργου δίνει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του σε κάθε τροποποίηση της 

αρχικής μελέτης 
3)    Ο Κύριος του Έργου είναι υπεύθυνος για ό,τι έχει σχέση με το καθεστώς ιδιοκτησίας και  

την χρήση των χώρων παρέμβασης του κτιρίου. 
4) Σε περίπτωση υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης από το Γ.Ν.Α. Λαϊκό αυτό δύναται 

να έχει εις ολόκληρον ευθύνη με την Περιφέρεια Αττικής για την καταβολή του 
εργολαβικού ανταλλάγματος στον ανάδοχο και την εξόφληση των λογαριασμών- 
πιστοποιήσεων του έργου. 

 
5.   Περαιτέρω ευθύνες / υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης  
1) Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.  

      Επιπλέον, Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως την λήξη της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

      Αποφαινόμενα όργανα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι τα αρμόδια 
όργανα της τεχνικής υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης. 

2) Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του Έργου για λόγους που 
ανάγονται στις κατά την παρούσα προγραμματική σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις 
του Φορέα Υλοποίησης,  αυτός ευθύνεται κατά νόμον έναντι του Κυρίου του Έργου και 
στις περιπτώσεις αυτές ο Κύριος του Έργου διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του  
Φορέα Υλοποίησης.  

3)   Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του 
και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του 
Έργου και την απορρόφηση των πιστώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από 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. 

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν 
επιτρέπονται. 

ΑΡΘΡΟ 6  
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της 
ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση 
των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του 
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Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των 
συμβαλλομένων και με αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης 
δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
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 8 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο 
(2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται 
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής,  β) δύο (2) υπάλληλοι της 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας 
Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας 
(1) εκπρόσωπος του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι προτείνονται 
από το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους 
όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.  

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 

δ) αποφαίνεται για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία και 
εκτέλεση των όρων της παρούσας. 

ε) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των 
όρων της προγραμματικής σύμβασης.  

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου 
της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα 
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αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία 
συνεδρίασης. 

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

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην 
πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. 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 (Ν. 2690/1999).  

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει 
σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που 
έχουν ανακύψει 

8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και η οποία δεν θα 
επιλύεται μεταξύ τους, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.   Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή 
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου, που αναλαμβάνει με την παρούσα 
προγραμματική σύμβαση. Αν παρ΄όλα αυτά χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας 
Υλοποίησης θα ενημερώνει εγγράφως τον Κύριο του Έργου και ευθύνεται για κάθε 
πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως δικαιούται ο 
Κύριος του Έργου να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση από υπαιτιότητα του Φορέα 
Υλοποίησης.  
 
2.   Πνευματικά δικαιώματα.  Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που 
θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και 
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος 
έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 
θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή 
αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της προγραμματικής 
σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται 
στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 
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3.   Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης, 
αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες 
του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του τύπου, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του. 
 
4. Η για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη 
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων 
αντίθετων προς τη προγραμματική σύμβαση ή 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 από συμβαλλόμενα μέρη που 
δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.  

 
 

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 από δύο (2). 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
 
 
           ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟÏΔΗΣ  
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