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          Στα Καμένα Βούρλα, έδρα του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα 7 Μαΐου 
2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων 
του Ξενοδοχείου Γαλήνη, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 97559/421/30-4-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 5η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα 20Ο  

H.Δ. α) Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. 

  β) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .     
Εισηγητής Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υγείας κ. Δημήτριος Αργύρης 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά,  Φάνης Σπανός  & Αριστείδης Τασιός 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
  
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
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6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 28 3 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 3 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 20ου θέματος  ημερήσιας  διάταξης, Εντεταλμένο Περιφερειακό 
Σύμβουλο Υγείας κ. Δημήτριο Αργύρη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ 
πρωτ. 203/96446/27-4-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Λαμβάνοντας υπόψη  
1. Το άρθρο 17 Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α/2005)  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 Ν. 

4368/2016   “Προγραμματικές συμβάσεις“ Δομών Δημόσιας Υγείας με ΟΤΑ Α & Β βαθμού   
τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την δυνατότητα σύναψης "προγραμματικών συμβάσεων"  
σκοπός των οποίων είναι" Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης 
των Δημόσιων Δομών Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση 
προμηθειών, πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμήθειες φαρμάκων 

2. Το άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-5-2010). 

3. Το Νόμο 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών” 

4. To αριθμ. πρωτ. 17632/19-04-2018 του ΕΚΑΒ περί “Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης για την 
κάλυψη εξόδων συντήρησης ασθενοφόρων οχημάτων της Περιφ Στερεάς Ελλάδας” 

5.  Την αριθ. 61/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση της 1ης 
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που 
αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ-
ΤΡΟΠ. 01) (ΑΔΑ:Ω7ΝΓ7ΛΗ-2ΧΨ) 
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6.  Ότι ο  προϋπολογισμός  της δράσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα 
χιλιάδων ευρώ (159.000€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και  θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
02.01.071.9899 (Λοιπές δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας). 

7. Την αριθμ. 884/2018 (πρακτικό 5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης  

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
1.. Την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) για  
υλοποίηση του έργου ««Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση  των  ασθενοφόρων του 
Ε.Κ.Α.Β στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα, προϋπολογισμού 159.000 ευρώ. 

2. Τον ορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών στην  κοινή τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης  
 
 
 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
  Του άρθρου 89 Ν. 4368/2016  

 “Προγραμματικές συμβάσεις“ Δομών Δημόσιας Υγείας με ΟΤΑ Α & Β βαθμού  

και 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Α΄(87)   

 
Μεταξύ 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
και 

«Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β)» 
 

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ    
  

««Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση  των  ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»  

  
 

 

Λαμία,  ..................... 2018 
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Στη Λαμία σήμερα  την .............. του μηνός  .............  του έτους 2018 οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 
997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη   Κωνσταντίνο 
Π. Μπακογιάννη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του 
Έργου»  και 

β) Το Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας που εδρεύει στην Αθήνα και ΑΦΜ 
................, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. ................. και ο οποίος 
θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
1. Του άρθρου 17 Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α/2005)  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 Ν. 4368/2016   

“Προγραμματικές συμβάσεις“ Δομών Δημόσιας Υγείας με ΟΤΑ Α & Β βαθμού  και ισχύει. 

2. Το άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-5-2010). 

3. Το Νόμο 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών” 

4. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α/2010) ”Οργανισμό Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” όπως ισχύει 

5. Την αριθμ ....../2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:...................) για την έγκριση 

Προγραμματικής Σύμβασης  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας.  

6. Την αριθμ.       / -  -18 Απόφαση του ............ΕΚΑΒ “Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής 

σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ.    /..../   -2018 (ΑΔΑ:     ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. ...../2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

8.  Την υπ’ αριθ. . /    -2018 (ΑΔΑ: .....Γ.) απόφαση/έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας . 

9. Την αριθμ ..../.....-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ......)  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Α. Το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί 

φορέα του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης με κύρια αποστολή της όπως προσδιορίζεται 

στο Αρ. 3 του Ν. 3852/2010 “Tον σχεδιασμό, προγραμματισμό και η υλοποίηση πολιτικών 

σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 

κοινωνικής συνοχής…”. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010  έχει την 

δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ άλλων και με οποιοδήποτε 
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ΝΠΔΔ (όπως εν προκειμένω το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος) "Για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 

υπηρεσιών κάθε είδους” 

Β. Το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι το Ν.Π.Δ.Δ Εθνικό Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας, έχει ως κύριο σκοπό της, σύμφωνα με το  Ν. 1579/1985 “ο συντονισμός της 

παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες 

και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας ” 

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α/2005)  όπως τροποποιήθηκε 

με το αρθρο 89 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α/2016) τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την 

δυνατότητα σύναψης "προγραμματικών συμβάσεων"  σκοπός των οποίων είναι " Για τη 

μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης των Δημόσιων Δομών Υγείας, 

για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση προμηθειών, πλην αυτών που 

αφορούν δαπάνες για προμήθειες φαρμάκων…” 

Στα πλαίσια των ανωτέρω καταστατικών και νομικών προβλέψεων τα εδώ 

συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν την παρούσα με σκοπό τoν συντονισμό των δράσεών 

τους προς επίτευξη των σκοπών (στο βαθμό που εναρμονίζονται μεταξύ τους), που 

αναφέρονται κατωτέρω. 

Με την παρούσα προγραμματική συμφωνία καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες 

υλοποίησης αυτής της συμφωνίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 
συμβαλλόμενων μερών για την υλοποίηση του έργου  «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση   
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως αυτό περιγράφεται στο 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, 
μέσω της προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής  ασθενοφόρων που ανήκουν στο  
δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, (ΕΚΑΒ).,  το οποίο θα χρηματοδοτηθεί   από το πρώτο 
συμβαλλόμενο μέρος, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα με το ποσό των εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ( 159.000 €).  

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι είναι δυνατό να τροποποιηθεί για τους παρακάτω λόγους: 

 Αν από τις διαδικασίες προκύψει εξοικονόμηση από το προϋπολογισμένο ποσό επιμέρους ή 

συνολικό ποσό και το ποσό αυτό να αξιοποιηθεί σε άλλα οχήματα.  

 Αν κάποια μεταβολή σε κάποιο όχημα διαμορφώσει συνθήκες τέτοιες, ώστε να  κριθεί πλέον 

οικονομικά ασύμφορο να δαπανηθούν χρήματα για αυτό. 

  Για όποιο άλλο λόγο κρίνει ή  ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του άρθρου 8, 

μετά από πρόταση των συμβαλλόμενων μερώ 
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Το έργο  θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από την  
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία περί προμηθειών και υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να προχωρήσει σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες .  Ενδεικτικά αναφέρονται : 

1. Σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.  
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.  
3. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 
4. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
5. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων.  

6. Σύνταξη των προδιαγραφών για την προμήθεια  του υλικών. 

7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

8. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 
. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ1 

3.1  Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 
 Την χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα εννέα 

χιλιάδων ευρώ (159.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

 Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Κοινή επιτροπή του άρθρου 8, καθώς και 

κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη 

υλοποίηση του έργου 

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, σε ότι αφορά σε θέματα  

αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που 
έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του έργου. 

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

3.2  Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
 Να ασκήσει όλες  τις αρμοδιότητες  του  Φορέα  Υλοποίησης του έργου. 

 Να ορίσει τον  εκπροσώπο του  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στον Κύριο του Έργου την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα 

που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου. 
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 Να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές  του έργου. 

 Να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την προμήθεια των ανταλλακτικών 

και τις ανάθεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ασθενοφόρων. 

 Να διενεργεί τους τις προμήθειες και υπηρεσίες  σύμφωνα με την κείμενη 

Νομοθεσία περί προμηθειών και υπηρεσιών (Ν.4412/2016), .  

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

 Να τηρεί στο φάκελο του έργου  αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου 

να διευκολύνονται οι έλεγχοι. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωμές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ  & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

4.1  Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 
σύμβασης ανέρχεται, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες 
ευρώ (159.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

4.2  Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 (Λοιπές Δαπάνες 20% 
Έργα Περιφέρειας)  

4.3  Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον υπ’ 
αριθμόν (ΙΒΑΝ) GR....................................λογαριασμό του Ε.Κ.Α.Β  στην       Τράπεζα 
........................... 

4.4 Το ΕΚΑΒ θα εκδώσει σχετικό παραστατικό για την είσπραξη του ποσού, και θα 
αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Έργου 

4.5  Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, 
που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η  διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 

από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την 

παραλαβή του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8, σύμφωνα 

με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 

II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για το οποίο αυτή 

καταρτίζεται.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
7.1 Οι συμβάσεις ανάθεσης των προμηθειών που θα προκύψουν θα καταρτίζονται μεταξύ 

του Φορέα Υλοποίησης και των Αναδόχου αυτού. Στις συμβάσεις αυτές θα 
περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και ευθύνες 
του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.  

7.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα 
τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία 
αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Φορέα Υλοποίησης του 
Έργου και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας 
Υλοποίησης θα μεριμνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό του σύστημα, για όσο χρόνο 
επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των 
παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Φορέα 
Υλοποίησης του Έργου, θα αποστέλλονται και στον Κύριο του Έργου, προκειμένου να 
διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.  

7.3 Οι πληρωμές προς τον/τους Ανάδοχο/ους  των προμηθειών θα γίνονται από τον 

Φορέα Υλοποίησης του Έργου.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. .................................  με αναπληρωτή του τον Περιφερ Σύμβουλο κο 
.......................... 

2.  .......................... Περιφερειακό Σύμβουλο με αναπληρωτή του Περιφ Σύμβουλο  κο   

3.  Εκπρόσωπο  του  ΕΚΑΒ  τον κο          με αναπληρωτή της την κο           

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  ο κος ..................... 

 
8.2 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 
τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 
παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση 
κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

8.3 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 
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μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 
και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα 
από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

8.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 
από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την 
«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

8.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα 
όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται 
στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και τους φορείς από τους οποίους 
προέρχονται, αφού υπογραφούν . 

8.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα 
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους 
φορείς.  

8.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια και για την παραλαβή του 
συνόλου των εργασιών της προγραμματικής σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 

8.8 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το 
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
του. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 
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τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 
αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

11.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών. 

11.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή 
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική 
σύμβαση. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε 

δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 

προσυμβατικό έλεγχο. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

            Ο Περιφερειάρχης           Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΕΚΑΒ   
 
 
   Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης                       ................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  & ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 2 

(Ενδεικτικός πίνακας καθώς οι ανάγκες διαφοροποιούνται καθημερινά. ) 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΗΙ 6308 CITROEN JUMPER 03-Jun-04 Επισκευή /Ανακατασκευή κινητήρα  3.700,00 € 1.000,00 €
ΚΗΙ 6393 CITROEN JUMPER 14-Jul-04 Φαν οποία /Αναρτήσεις  1.800,00 € 300,00 €

 ΚΗΙ 6469 
CITROEN JUMPER 
4X4 05-Aug-04 Επισκευή /Ανακατασκευή κινητήρα  3.700,00 € 1.000,00 €

ΚΗΙ 9954 WV  7HK 06-Feb-09 Επισκευή /Ανακατασκευή κινητήρα  8.400,00 € 1.500,00 €
ΚΗΗ 1064 WV  7HK 08-Jul-09 Επισκευή τουρμπίνα  1.850,00 € 350,00 €
ΚΗΥ 6236 VOLKS WAGEN  07-Jun-16 Αναρτήσεις - Επισκευή καπάκι κινητήρα  1.300,00 € 350,00 €
ΚΗΥ 6151 VOLKS WAGEN  11-Mar-97 Επισκευή - Ανακατασκευή κινητήρα -αναρτήσεις  3.700,00 € 1.000,00 €

 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΗΙ 6359 CITROEN JUMPER 01-Jul-04 Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3466 FIAT DUCATO 20-Mar-02 Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3327 FIAT DUCATO Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3294 FIAT DUCATO 02-Oct-01 Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3241 FIAT DUCATO 16-Aug-01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3.500,00 € 700,00 €

ΚΗΙ 9952 WV  7HK 06-Feb-09 Κινητήρας με παρελκόμενα 9.000,00 € 1.500,00 €
ΚΗΙ 9956 WV  7HK 06-Feb-09 Υπερσυμπιεστής καυσαερίων 1.500,00 € 1.500,00 €
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ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

KHI 9958 VW T5  ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  700,00 €
ΚΗΙ 3467 FIAT DUCATO 20-Mar-02 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  450,00 €
ΚΗΙ 3476 FIAT DUCATO 27-Mar-02 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  400,00 €
ΚΗΙ 6969 CITROEN JUMPER 4x4 12-Jan-05 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  900,00 €
KHI 6931 CITROEN JUMPER 4x4 09-Sep-04 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  500,00 €

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΗΙ 6151 
CITROEN JUMPER 

4x4 09-Apr-04 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 6275 CITROEN JUMPER 26-May-04 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  850,00 €
KHY 9382 VOLKS WAGEN  12-Mar-03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  600,00 €
KHI 9955 WV  7HK 06-Feb-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  650,00 €

 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €ΚΗΙ 6979 
CITROEN JUMPER 4x4

12-Jan-05 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 200,00 €
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €ΚΗΙ 6473 

CITROEN JUMPER 4x4
05-Aug-04 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 700,00 €
ΚΗΙ 6973 CITROEN JUMPER 4x4 12-Jan-05 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 1.000,00 €
ΚΗΥ 9354 VOLKS WAGEN  12-Mar-03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 600,00 €
ΚΗΥ 4643 VOLKS WAGEN  03-Sep-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 900,00 €
ΚΗΙ 9953 WV  7HK 06-Feb-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 650,00 €
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ΚΗΗ 1073 WV  7HK 09-Jul-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 300,00 €
ΚΗΙ 9950 WV  7HK 06-Feb-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 850,00 €

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 10.000,00 € 700,00 €ΚΗΥ 8594 MERCEDES 314 12-Aug-98 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 750,00 €

ΚΗΥ 8591   ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 600,00 €
ΚΗΥ 8444 MERCEDES 314 11-Nov-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 650,00 €
ΚΗΥ 8562 MERCEDES 314 10-Jun-98 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 700,00 €
ΚΗΥ 8439 MERCEDES 314 11-Nov-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 700,00 €
ΚΗΥ 8407 MERCEDES 314 31-Jul-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 650,00 €
ΚΗΙ 3366 FIAT DUCATO 27-Dec-01 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 600,00 €
ΚΗΙ 3264 FIAT DUCATO 25-Sep-01 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 750,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ Α 103.400 €

 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦ.  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΤΥΠΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤ/ΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

  72 9.850,00 €
205-70-15 CITROEN JUMPER 36 3.600,00 €
195-70-15 FIAT-VWT4 32 3.200,00 €
215-65-16 VWT5 24 2.800,00 €

225-70-15 
MERCEDES 
SPRINTER 8 880,00 €

205-70-15 CITROEN JUMPER 16 1.600,00 €
195-70-15 FIAT DUCATO 16 1.600,00 €
215-65-16 VWT5 8 960,00 €

205-70-15 CITROEN JUMPER 24 2.400,00 €
195-70-15 VWT4 8 800,00 €
215-65-16 VWT5 8 960,00 €
205-65-15 VWT4 12 1.400,00 €
205-70-15 CITROEN JUMPER 80 8.000,00 €
195-70-15 FIAT-VWT4 38 3.750,00 €

ΑΔΑ: ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ



215-65-16 VWT5 60 7.200,00 €

225-70-15 MERCEDES 
SPRINTER 40 4.400,00 €

  482 ΣΥΝΟΛΟ Β                 53.400 €
 
 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΥΠΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤ/ΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

  20 ΣΥΝΟΛΟ  Γ                2.200 €
 
 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ  Α Β Γ         159.000 €     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Α’  ΦΑΣΗ 
Απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των ανταλλακτικών και των υπηρεσιών  
της προγραμματικής σύμβασης πριν από την έναρξη των διαδικασιών για την 
προμήθεια: 

1) Τροποποίηση του τρέχοντος Ταμειακού Προϋπολογισμού και επαύξησή του 
κατά το επιχορηγούμενο από τον Κύριο του έργου ποσό των 159.000€   

2) Ένταξη των προμήθειων και υπηρεσιών των εν λόγω ειδών στο τρέχον 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών  Υπηρεσιών   με επαύξηση του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Α΄ ΦΑΣΗΣ: 2 έως 5 μήνες  
 

Β’  ΦΑΣΗ:  Προμήθεια ανταλλακτικών, ανάθεση υπηρεσιών: 4 
μήνες 
 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, 1. εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) 
για  υλοποίηση του έργου ««Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση  των  
ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα, προϋπολογισμού 
159.000 ευρώ και  
2. ορίζει δύο τακτικά  και δύο αναπληρωματικά μέλη στην  κοινή τριμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

 Τον κ. Αργύρη Δημήτριο , Περιφερειακό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον κ. 
Θωμά Γρεβενίτη , επίσης Περιφερειακό Σύμβουλο 

  Τον κ. Δημήτριο Αργυρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον 
κ. Δημήτριο Τιμπλαλέξη , επίσης Περιφερειακό Σύμβουλο 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΜΗΛΙΔΟΥ 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
  Του άρθρου 89 Ν. 4368/2016  

 “Προγραμματικές συμβάσεις“ Δομών Δημόσιας Υγείας με ΟΤΑ Α & Β βαθμού  

και 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Α΄(87)   

 
Μεταξύ 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
και 

«Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β)» 
 

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ    
  

««Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση  των  ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»  

  
 

 

Λαμία,  ..................... 2018 
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Στη Λαμία σήμερα  την .............. του μηνός  .............  του έτους 2018 οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 
997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη   
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  και 

β) Το Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας που εδρεύει στην Αθήνα και ΑΦΜ 
................, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. ................. και ο 
οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας 
Υλοποίησης» 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  
1. Του άρθρου 17 Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α/2005)  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 Ν. 

4368/2016   “Προγραμματικές συμβάσεις“ Δομών Δημόσιας Υγείας με ΟΤΑ Α & Β βαθμού  και 

ισχύει. 

2. Το άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-5-2010). 

3. Το Νόμο 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών” 

4. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α/2010) ”Οργανισμό Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” όπως ισχύει 

5. Την αριθμ ....../2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:...................) για την 

έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.  

6. Την αριθμ.       / -  -18 Απόφαση του ............ΕΚΑΒ “Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής 

σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ.    /..../   -2018 (ΑΔΑ:     ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. ...../2018 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

8.  Την υπ’ αριθ. . /    -2018 (ΑΔΑ: .....Γ.) απόφαση/έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 

9. Την αριθμ ..../.....-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ......)  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Α. Το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί 

φορέα του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης με κύρια αποστολή της όπως προσδιορίζεται 

στο Αρ. 3 του Ν. 3852/2010 “Tον σχεδιασμό, προγραμματισμό και η υλοποίηση πολιτικών 
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σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 

κοινωνικής συνοχής…”. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010  έχει την 

δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ άλλων και με οποιοδήποτε 

ΝΠΔΔ (όπως εν προκειμένω το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος) "Για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 

υπηρεσιών κάθε είδους” 

Β. Το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, ήτοι το Ν.Π.Δ.Δ Εθνικό Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας, έχει ως κύριο σκοπό της, σύμφωνα με το  Ν. 1579/1985 “ο συντονισμός της 

παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες 

και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας ” 

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α/2005)  όπως τροποποιήθηκε 

με το αρθρο 89 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α/2016) τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την 

δυνατότητα σύναψης "προγραμματικών συμβάσεων"  σκοπός των οποίων είναι " Για τη 

μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης των Δημόσιων Δομών Υγείας, 

για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση προμηθειών, πλην αυτών που 

αφορούν δαπάνες για προμήθειες φαρμάκων…” 

Στα πλαίσια των ανωτέρω καταστατικών και νομικών προβλέψεων τα εδώ 

συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν την παρούσα με σκοπό τoν συντονισμό των δράσεών 

τους προς επίτευξη των σκοπών (στο βαθμό που εναρμονίζονται μεταξύ τους), που 

αναφέρονται κατωτέρω. 

Με την παρούσα προγραμματική συμφωνία καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες 

υλοποίησης αυτής της συμφωνίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία 
των συμβαλλόμενων μερών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών 
και συντήρηση   ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως αυτό 
περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης, μέσω της προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής  
ασθενοφόρων που ανήκουν στο  δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, (ΕΚΑΒ).,  το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί  από το πρώτο συμβαλλόμενο μέρος, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
και συγκεκριμένα με το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ( 159.000 €).  

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι είναι δυνατό να τροποποιηθεί για τους παρακάτω λόγους: 

 Αν από τις διαδικασίες προκύψει εξοικονόμηση από το προϋπολογισμένο ποσό 

επιμέρους ή συνολικό ποσό και το ποσό αυτό να αξιοποιηθεί σε άλλα οχήματα.  

 Αν κάποια μεταβολή σε κάποιο όχημα διαμορφώσει συνθήκες τέτοιες, ώστε να  

κριθεί πλέον οικονομικά ασύμφορο να δαπανηθούν χρήματα για αυτό. 
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  Για όποιο άλλο λόγο κρίνει ή  ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του 

άρθρου 8, μετά από πρόταση των συμβαλλόμενων μερώ 

Το έργο  θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπονται από 
την  Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία περί προμηθειών και υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να προχωρήσει σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες .  Ενδεικτικά αναφέρονται : 

1. Σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.  
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
3. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 
4. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
9. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων. 

10. Σύνταξη των προδιαγραφών για την προμήθεια  του υλικών. 

11. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

12. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ2 

3.1  Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 
 Την χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα εννέα 

χιλιάδων ευρώ (159.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

 Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Κοινή επιτροπή του άρθρου 8, καθώς και 

κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη 

υλοποίηση του έργου 

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, σε ότι αφορά σε θέματα  

αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που 
έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του έργου. 

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

3.2  Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
 Να ασκήσει όλες  τις αρμοδιότητες  του  Φορέα  Υλοποίησης του έργου. 

 Να ορίσει τον  εκπροσώπο του  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  
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 Να παρέχει έγκαιρα στον Κύριο του Έργου την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα 

που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Έργου. 

 Να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές  του έργου. 

 Να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την προμήθεια των ανταλλακτικών 

και τις ανάθεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ασθενοφόρων. 

 Να διενεργεί τους τις προμήθειες και υπηρεσίες  σύμφωνα με την κείμενη 

Νομοθεσία περί προμηθειών και υπηρεσιών (Ν.4412/2016), .  

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

 Να τηρεί στο φάκελο του έργου  αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου 

να διευκολύνονται οι έλεγχοι. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωμές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ  & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

4.1  Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 
σύμβασης ανέρχεται, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες 
ευρώ (159.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

4.2  Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 (Λοιπές Δαπάνες 20% 
Έργα Περιφέρειας)  

4.3  Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον υπ’ 
αριθμόν (ΙΒΑΝ) GR....................................λογαριασμό του Ε.Κ.Α.Β  στην       
Τράπεζα ........................... 

4.4 Το ΕΚΑΒ θα εκδώσει σχετικό παραστατικό για την είσπραξη του ποσού, και θα 
αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Έργου 

4.5  Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι 
τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η  διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 

από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την 

παραλαβή του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8, σύμφωνα 
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με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 

II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

  
ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για το οποίο αυτή 

καταρτίζεται.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

7.1 Οι συμβάσεις ανάθεσης των προμηθειών που θα προκύψουν θα καταρτίζονται 
μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και των Αναδόχου αυτού. Στις συμβάσεις αυτές 
θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις 
και ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.  

7.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου 
κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως 
τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του 
Φορέα Υλοποίησης του Έργου και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα 
Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα μεριμνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό 
του σύστημα, για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη 
ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών 
ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου, θα 
αποστέλλονται και στον Κύριο του Έργου, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι 
από τις αρμόδιες αρχές.  

7.3 Οι πληρωμές προς τον/τους Ανάδοχο/ους  των προμηθειών θα γίνονται από τον 

Φορέα Υλοποίησης του Έργου.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. .................................  με αναπληρωτή του τον Περιφερ Σύμβουλο κο 
.......................... 

2.  .......................... Περιφερειακό Σύμβουλο με αναπληρωτή του Περιφ Σύμβουλο  κο   

3.  Εκπρόσωπο  του  ΕΚΑΒ  τον κο          με αναπληρωτή της την κο           

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται  ο κος ..................... 

 
8.2 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, 
η διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς 
τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 
ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση 

ΑΔΑ: ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ



 

του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 
παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

8.3 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 
μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 
υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως 
έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

8.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον 
ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί 
την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

8.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και 
έκτακτα όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται 
στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη και τους φορείς από τους οποίους 
προέρχονται, αφού υπογραφούν . 

8.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα 
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους 
φορείς.  

8.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια και για την παραλαβή του 
συνόλου των εργασιών της προγραμματικής σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 

8.8 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το 
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δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
του. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι 
των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης 
της αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

11.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών. 

11.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα 
ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική 
σύμβαση. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε 

δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 

προσυμβατικό έλεγχο. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

            Ο Περιφερειάρχης           Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΕΚΑΒ   
 
 
   Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης                       ................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  & ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 2 

(Ενδεικτικός πίνακας καθώς οι ανάγκες διαφοροποιούνται καθημερινά. ) 
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΗΙ 6308 CITROEN JUMPER 03-Jun-04 Επισκευή /Ανακατασκευή κινητήρα  3.700,00 € 1.000,00 €
ΚΗΙ 6393 CITROEN JUMPER 14-Jul-04 Φαν οποία /Αναρτήσεις  1.800,00 € 300,00 €

 ΚΗΙ 6469 
CITROEN JUMPER 
4X4 05-Aug-04 Επισκευή /Ανακατασκευή κινητήρα  3.700,00 € 1.000,00 €

ΚΗΙ 9954 WV  7HK 06-Feb-09 Επισκευή /Ανακατασκευή κινητήρα  8.400,00 € 1.500,00 €
ΚΗΗ 1064 WV  7HK 08-Jul-09 Επισκευή τουρμπίνα  1.850,00 € 350,00 €
ΚΗΥ 6236 VOLKS WAGEN  07-Jun-16 Αναρτήσεις - Επισκευή καπάκι κινητήρα  1.300,00 € 350,00 €
ΚΗΥ 6151 VOLKS WAGEN  11-Mar-97 Επισκευή - Ανακατασκευή κινητήρα -αναρτήσεις  3.700,00 € 1.000,00 €

 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΗΙ 6359 CITROEN JUMPER 01-Jul-04 Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3466 FIAT DUCATO 20-Mar-02 Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3327 FIAT DUCATO Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3294 FIAT DUCATO 02-Oct-01 Κινητήρας με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 3241 FIAT DUCATO 16-Aug-01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3.500,00 € 700,00 €

ΚΗΙ 9952 WV  7HK 06-Feb-09 Κινητήρας με παρελκόμενα 9.000,00 € 1.500,00 €
ΚΗΙ 9956 WV  7HK 06-Feb-09 Υπερσυμπιεστής καυσαερίων 1.500,00 € 1.500,00 €

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ



 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

KHI 9958 VW T5  ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  700,00 €
ΚΗΙ 3467 FIAT DUCATO 20-Mar-02 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  450,00 €
ΚΗΙ 3476 FIAT DUCATO 27-Mar-02 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  400,00 €
ΚΗΙ 6969 CITROEN JUMPER 4x4 12-Jan-05 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  900,00 €
KHI 6931 CITROEN JUMPER 4x4 09-Sep-04 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  500,00 €

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΗΙ 6151 
CITROEN JUMPER 

4x4 09-Apr-04 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €
ΚΗΙ 6275 CITROEN JUMPER 26-May-04 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  850,00 €
KHY 9382 VOLKS WAGEN  12-Mar-03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  600,00 €
KHI 9955 WV  7HK 06-Feb-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  650,00 €

 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ     

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €ΚΗΙ 6979 
CITROEN JUMPER 4x4

12-Jan-05 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 200,00 €
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 3.500,00 € 700,00 €ΚΗΙ 6473 

CITROEN JUMPER 4x4
05-Aug-04 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 700,00 €
ΚΗΙ 6973 CITROEN JUMPER 4x4 12-Jan-05 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 1.000,00 €
ΚΗΥ 9354 VOLKS WAGEN  12-Mar-03 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 600,00 €
ΚΗΥ 4643 VOLKS WAGEN  03-Sep-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 900,00 €
ΚΗΙ 9953 WV  7HK 06-Feb-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 650,00 €
ΚΗΗ 1073 WV  7HK 09-Jul-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 300,00 €

ΑΔΑ: ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ



 

ΚΗΙ 9950 WV  7HK 06-Feb-09 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 850,00 €
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ με παρελκόμενα 10.000,00 € 700,00 €ΚΗΥ 8594 MERCEDES 314 12-Aug-98 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 750,00 €

ΚΗΥ 8591   ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 600,00 €
ΚΗΥ 8444 MERCEDES 314 11-Nov-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 650,00 €
ΚΗΥ 8562 MERCEDES 314 10-Jun-98 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 700,00 €
ΚΗΥ 8439 MERCEDES 314 11-Nov-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 700,00 €
ΚΗΥ 8407 MERCEDES 314 31-Jul-97 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 650,00 €
ΚΗΙ 3366 FIAT DUCATO 27-Dec-01 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 600,00 €
ΚΗΙ 3264 FIAT DUCATO 25-Sep-01 ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 750,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ Α 103.400 €

 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦ.  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΤΥΠΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤ/ΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

  72 9.850,00 €
205-70-15 CITROEN JUMPER 36 3.600,00 €
195-70-15 FIAT-VWT4 32 3.200,00 €
215-65-16 VWT5 24 2.800,00 €

225-70-15 
MERCEDES 
SPRINTER 8 880,00 €

205-70-15 CITROEN JUMPER 16 1.600,00 €
195-70-15 FIAT DUCATO 16 1.600,00 €
215-65-16 VWT5 8 960,00 €

205-70-15 CITROEN JUMPER 24 2.400,00 €
195-70-15 VWT4 8 800,00 €
215-65-16 VWT5 8 960,00 €
205-65-15 VWT4 12 1.400,00 €
205-70-15 CITROEN JUMPER 80 8.000,00 €
195-70-15 FIAT-VWT4 38 3.750,00 €
215-65-16 VWT5 60 7.200,00 €

ΑΔΑ: ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ



 

225-70-15 MERCEDES 
SPRINTER 40 4.400,00 €

  482 ΣΥΝΟΛΟ Β                 53.400 €
 
 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΥΠΟΣ  ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤ/ΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

  20 ΣΥΝΟΛΟ  Γ                2.200 €
 
 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ  Α Β Γ         159.000 €     
 

  

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Α’  ΦΑΣΗ 
Απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των ανταλλακτικών και των υπηρεσιών  
της προγραμματικής σύμβασης πριν από την έναρξη των διαδικασιών για την 
προμήθεια: 

3) Τροποποίηση του τρέχοντος Ταμειακού Προϋπολογισμού και επαύξησή του 
κατά το επιχορηγούμενο από τον Κύριο του έργου ποσό των 159.000€   

4) Ένταξη των προμήθειων και υπηρεσιών των εν λόγω ειδών στο τρέχον 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών  Υπηρεσιών   με επαύξηση του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Α΄ ΦΑΣΗΣ: 2 έως 5 μήνες  
 

Β’  ΦΑΣΗ:  Προμήθεια ανταλλακτικών, ανάθεση υπηρεσιών: 4 
μήνες 
 
  
 

ΑΔΑ: ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ
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