ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 11/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 267/2009
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Α.Ε.
«Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.»
Σήμερα 27 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 23-4-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 265/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 274/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 281/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 303/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την 752/2008 απόφασή του , ομόφωνα
ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου ως φορές λειτουργίας στις προτάσεις που θα
υποβληθούν από το Δήμο Τρικκαίων στα πλαίσια του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση».
Για τους 11 Δήμους της Ψηφιακής Κοινότητας ήτοι των Δήμων Τρικάλων,
Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Βόλου, Νέας Ιωνίας Βόλου, Λάρισας, Κατερίνης, Βέροιας,
Λαμίας, Γρεβενών και Κοζάνης, απαιτείται συμπληρωματικά και η σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων με το Δήμο Τρικκαίων για την προτεινόμενη πράξη
«Ολοκληρωμένος Χάρτης Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου»
προϋπολογισμού 602.854,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ώστε να
καθοριστεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για την υποβολή και την υλοποίηση των πράξεων
από το Δ. Τρικκαίων και τη λειτουργία των έργων από τους υπόλοιπους Δήμους,
συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Βέροιας.
Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι πολίτες
και οι επισκέπτες των 11 Δήμων που αποτελούν την Ψηφιακή Κοινότητα της
Κεντρικής Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε σταθερές αλλά
και ενεργές πληροφορίες σχετικές με την υγεία όπως νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατροί
πρωτοβάθμιας φροντίδας, οδοντίατροι κλπ.
Η παραπάνω πληροφόρηση ενισχύεται και διευρύνεται με την χρήση
ηλεκτρονικών διαδραστικών χαρτών για την κάθε περιοχή, με περιεχόμενο που θα
προβάλλεται ανάλογα με την γεωγραφική θέση του πολίτη. Οι περισσότεροι Δήμοι,
στα πλαίσια του ΕΠ «ΚτΠ» έχουν αποκτήσει και λειτουργούν Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (GIS), έτσι η περιγραφόμενη πλατφόρμα θα είναι
διαλειτουργική και θα έχει συνέργεια με τα υπάρχοντα αλλά και για τα μελλοντικά
GIS των Δήμων.
Γενικότερα οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με:
· Τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Δυνατότητα αναζήτησης, για παράδειγμα
Παθολόγου και ενδεχομένως με ειδίκευση στην αντιμετώπιση του διαβήτη.
· Τη γεωγραφική θέση του πολίτη. Ποιος είναι ο πλησιέστερος φορέας υγείας
σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση του χρήστη.
· Τη χρονική στιγμή της αναζήτησης. Ποια υπηρεσία είναι διαθέσιμη (εφημερεύει) τη
στιγμή της αναζήτησης ή σε μια άλλη χρονική στιγμή στο μέλλον.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγούνται οδικώς μέσω των
ηλεκτρονικών διαδραστικών χαρτών στο φορέα υγείας της επιλογής τους και
επιπλέον θα έχουν και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πάροχο της
υπηρεσίας υγείας (π.χ. Για κάποια ερώτηση: Υπάρχει το φάρμακο αυτό; Μπορώ να
κάνω την εξέταση αυτή σ΄ εσάς;).
Οι φορείς των υπηρεσιών υγείας ή τα συλλογικά τους όργανα (ιατρικός
σύλλογος, φαρμακευτικός σύλλογος) θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν και να
επικαιροποιούν τις υπηρεσίες που προβάλλουν.
Η πλατφόρμα αυτή θα βρίσκεται εγκατεστημένη σε ένα κεντρικό σύστημα
εξυπηρετητών (servers) από όπου και θα τρέχει η βάση δεδομένων, η εφαρμογή της
πλατφόρμας και η εφαρμογή που θα βγαίνει στο διαδίκτυο (internet) και θα είναι
άμεσα προσβάσιμη από τον καθένα. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πλήρως
επεκτάσιμη και να μπορεί να διασυνδεθεί με άλλες πλατφόρμες/υπηρεσίες που
πιθανών προκύψουν μελλοντικά. Θα πρέπει να προσφέρει εξελιγμένες λειτουργίες
διαχείρισης περιεχομένου (content management) και παροχής εξατομικευμένης
λειτουργικότητας σε κάθε χρήστη, να γίνεται κεντρική ταυτοποίηση χρηστών (Single
Sign On), να έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική και να υποστηρίζει όλα τα καθιερωμένα
πρότυπα, ώστε να είναι εφικτή η εύκολη ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων
εφαρμογών.

Αναλυτικά η προτεινόμενη πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη:
· Για την παροχή ενεργού περιεχομένου που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
δημόσιων φορέων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) επικαιροποιημένου (εφημερίες)
κάθε φορά.
· Για την παροχή ενεργού περιεχομένου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ιδιωτικών
φορέων υγείας (Ιδιωτικά Ιατρεία – Ειδικότητα, υπηρεσίες κλπ) επικαιροποιημένες
καθημερινά.
· Για την παροχή ενεργού περιεχομένου αρμοδιότητας φαρμακευτικού συλλόγου
(φαρμακεία) με
αυτόματη ενημέρωση για την εφημερία.
· Για την υπηρεσία γεωγραφικού εντοπισμού και καθοδήγησης (μέσω των GIS
χαρτών και GPS δεδομένων αν έχει η συσκευή) για την εύκολη και ακριβή πρόσβαση
των πολιτών στον κατάλληλο φορέα υγείας.
· Για την ενσωμάτωση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (mobile services) για την
παροχή των πληροφοριών και τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο
μεταξύ των ενδιαφερομένων.
· Για τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών της (πολιτών,
ιατρών, φορέων)
Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ πολίτη – παρόχου
υγείας μέσω φωνητικού μηνύματος, γραπτού μηνύματος ή άμεσης τηλεφωνικής
κλήσης.
Επιπλέον η πλατφόρμα θα παρέχει στους φορείς υγείας ή στα συλλογικά τους όργανα
(ιατρικός σύλλογος, φαρμακευτικός σύλλογος κλπ) τη δυνατότητα -μέσω
διασυνδεδεμένης υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων πάνω από το Web- της
ενημέρωσης και της επικαιροποίησης του περιεχομένου που διαχειρίζονται (Web
services –SOAP messages).
Η πρόταση έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην παροχή
περιεχομένου ιατρικών υπηρεσιών καλύπτοντας τόσο τους δημόσιους φορείς υγείας
αλλά και τους ιδιωτικούς φορείς.
Το έργο πρωτοπορεί, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητήσουν
κρίσιμες πληροφορίες παροχής υπηρεσιών υγείας αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
αιχμής στις ΤΠΕ για:
·
την πρόσβαση (μητροπολιτικά δίκτυα, GSM),
·
την προβολή περιεχομένου (τεχνολογίες Web 2.0, σημασιολογικού ιστού,
maps).
·
την ανταλλαγή περιεχομένου διαφορετικών συστημάτων και οργανισμών (Web
services)
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 602.854 € και ο χρόνος υλοποίησης είναι 12
μήνες.
Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 225 του N 3463/2006 προβλέπεται
ότι : «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η
Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή
στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς
και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το
Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού…».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για

Α) την έγκριση ή μη του παρακάτω σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-Δ. Ιωαννιτών-Δ. Καρδίτσας-Δ. Βόλου-Δ. Νέας Ιωνίας
Βόλου-Δ. Λαρισσαίων-Δ. Κατερίνης-Δ. Βέροιας-Δ. Λαμιέων-Δ. Γρεβενών-Δ.
Κοζάνης για την προτεινόμενη πράξη «Ολοκληρωμένος Χάρτης Υπηρεσιών Υγείας
ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου»
προϋπολογισμού 602.854,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006
Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ», «ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», «ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»,
«ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», «ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»,
«ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», «ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», «ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», «ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
και
«ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
για την Πράξη
«Ολοκληρωμένος Χάρτης Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού
περιεχομένου»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα
το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/86-2006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού, όπου εφαρμόζεται αναλογικά.
3. Τις παρακάτω Αποφάσεις Δ.Σ.:
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λαρισσαίων
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βόλου
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κοζάνης
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κατερίνης
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ν. Ιωνίας
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Τρικκκαίων
για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της
4. Το με αριθ. πρωτ.:15550/31-12-2008 έγγραφο επιβεβαίωσης της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με το οποίο επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :
1. Προοίμιο
2. Άρθρο1- Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης
3. Άρθρο 2-Υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων
4. Άρθρο 3- Ποσά και Πόροι- Χρηματοδότησης
5. Άρθρο 4-Διάρκεια

6. Άρθρο 5- Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
7. Άρθρο 6- Αντισυμβατική συμπεριφορά- Συνέπειες
8. Άρθρο 7-Ευθύνη Φορέα υλοποίησης
9. Άρθρο 8-Εκπροσώπηση
10. Άρθρο 9-Επίλυση διαφορών
11. Άρθρο 10-Μεταφορά- Απασχόληση Προσωπικού
12. Άρθρο 11- Νομικό πλαίσιο
13. Άρθρο 12-Ειδικοί όροι
14. Άρθρο 13-Τελικές Διατάξεις
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης
του περιεχομένου της, που είναι η υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένος Χάρτης
Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου» η οποία θα αναφέρεται στο
εξής χάριν συντομίας «το Έργο» και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια
του ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Δικαιούχος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Τρικκαίων ενώ
φορείς πρότασης και λειτουργίας είναι οι Κύριοι του Έργου συμπεριλαμβανομένου
του Δήμου Τρικκαίων δηλαδή οι έντεκα (11) Δήμοι της Ψηφιακής Κοινότητας της
Κεντρικής Ελλάδας, αποκτώντας την τεχνογνωσία και τεχνολογία που περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Κοινότητα 11 όμορων Δήμων
της Κεντρικής Ελλάδας με κοινό όραμα και στόχο, το σχεδιασμό και τη δημιουργία
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων όπου όλες οι ψηφιακές δράσεις που τις απαρτίζουν,
να βρουν εφαρμογή και να χρησιμοποιηθούν με τον απλούστερο και πιο αποδοτικό
τρόπο από τους δημότες και τις επιχειρήσεις τους στην καθημερινή ζωή.
Το έργο αφορά στην δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι
πολίτες και οι επισκέπτες των 11 Δήμων που αποτελούν την Ψηφιακή Κοινότητα της
Κεντρικής Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε σταθερές αλλά
και ενεργές πληροφορίες σχετικές με την υγεία όπως νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατροί
πρωτοβάθμιας φροντίδας, οδοντίατροι κλπ. Aναλυτικά περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ο Δήμος Τρικκαίων ως Φορέας υλοποίησης διαθέτει
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από
το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Β΄ που απαιτείται για την υλοποίηση
του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22
παρ. 3 του Ν. 3614/2007 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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένος Χάρτης
Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου» από τους Κύριους του
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης οι Κύριοι του Έργου αναθέτουν στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει
ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1) Ωρίμανση του Έργου (σύνταξη πλήρων μελετών και λήψη των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων)
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου του Έργου για την ένταξη του στο ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5) Διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (διοικητική παραλαβή προς χρήση,
Προσωρινή και Οριστική παραλαβή).
11) Παράδοση του Έργου και συγκεκριμένα του τμήματος που αντιστοιχεί στους
Κύριους του Έργου, όπως αυτό ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης,
σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως
αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Οι Κύριοι του Έργου αναλαμβάνουν:
• Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
• Να παρέχουν στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που
έχουν στη διάθεσή τους και να συνεργάζονται μαζί του για την κατάρτιση του
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
• Να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
• Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσουν στον Φορέα Υλοποίησης
προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της
παρούσας.
• Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του Έργου.
• Να διασφαλίσουν τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
• Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.

• Να μεριμνούν για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται
στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.
• Να κοινοποιεί στους Κύριους του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
• Να συνεργαστεί με τους Κύριους του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις
του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης
πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.
• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές.
• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τους Κύριους του Έργου.
• Να εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον Κύριους του Έργου τη χρηματοδότηση του
Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης
και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
• Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων του έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 602.854,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.. Η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ οι κύριοι του έργου δεν επιβαρύνονται
οικονομικά.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τους
Κύριους του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από
το Φορέα Υλοποίησης στους Κύριους του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα Τρίκαλα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο των Κυρίων του Έργου, με τον αναπληρωτή του και
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα λειτουργίας, ή άλλο φορέα που θα
συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους, με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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 προγραμματικής
σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση
τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, 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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως 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.
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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα
όταν 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 είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν .
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.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
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 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι των Κυρίων του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του
και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τους Κύριους του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί 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 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Τρικάλων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού των Κυρίων του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου, εφόσον αυτό είναι εφικτό
και κριθεί απαραίτητο. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων
οργάνων των Κυρίων του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006,αρθρ.19
Ν.2344/1995 ΦΕΚ 212/Α, αρθρ.3 Ν. 3316/2005 ΦΕΚ 42/Α, 2286/1995 ΕΚΠΟΤΑ
28/80.
Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς, μπορούν να
συνάπτουν μεταξύ τους και με οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ειδικώς
πιστοποιημένο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προγραμματικές συμβάσεις, για την
εκτέλεση έργων, προγραμμάτων ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών που συντελούν
στην ανάπτυξη της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του
Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 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 Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία των Κυρίων του Έργου συμπεριλαμβάνομένου
του Δήμου Τρικκαίων (φορείς λειτουργίας), στο τμήμα που τους αντιστοιχεί, οι
οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε
στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
και θα παραδοθούν στους Κύριους του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή
αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους φορείς λειτουργίας
χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 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 ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση των Κυρίων του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
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 στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
Ολοκληρωμένος Χάρτης Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου
2. Φορέας πρότασης :
Δήμος Τρικκαίων, Λαρισσαίων, Ιωαννιτών, Βόλου, Λαμιέων, Κοζάνης, Κατερίνης,
Βέροιας, Ν. Ιωνίας, Καρδίτσας και Γρεβενών.
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):
Δήμος Τρικκαίων
4. Φορέας λειτουργίας:
Δήμος Λαρισσαίων, Ιωαννιτών, Βόλου, Τρικκαίων, Λαμιέων, Κοζάνης, Κατερίνης,
Βέροιας, Ν. Ιωνίας, Καρδίτσας και Γρεβενών.
5.
Φυσικό αντικείμενο της Πράξης
Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι πολίτες και οι
επισκέπτες των 11 Δήμων που αποτελούν την Ψηφιακή Κοινότητα της Κεντρικής
Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε σταθερές αλλά και ενεργές
πληροφορίες σχετικές με την υγεία όπως νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατροί
πρωτοβάθμιας φροντίδας, οδοντίατροι κλπ.
Η παραπάνω πληροφόρηση ενισχύεται και διευρύνεται με την χρήση ηλεκτρονικών
διαδραστικών χαρτών για την κάθε περιοχή, με περιεχόμενο που θα προβάλλεται
ανάλογα με την γεωγραφική θέση του πολίτη. Οι περισσότεροι Δήμοι, στα πλαίσια
του ΕΠ «ΚτΠ» έχουν αποκτήσει και λειτουργούν Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS), έτσι η περιγραφόμενη πλατφόρμα θα είναι διαλειτουργική και
θα έχει συνέργεια με τα υπάρχοντα αλλά και για τα μελλοντικά GIS των Δήμων.
Γενικότερα οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με:
•
Τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Δυνατότητα αναζήτησης, για παράδειγμα
Παθολόγου και ενδεχομένως με ειδίκευση στην αντιμετώπιση του διαβήτη.
•
Τη γεωγραφική θέση του πολίτη. Ποιος είναι ο πλησιέστερος φορέας υγείας
σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση του χρήστη.
•
Τη χρονική στιγμή της αναζήτησης. Ποια υπηρεσία είναι διαθέσιμη
(εφημερεύει) τη στιγμή της αναζήτησης ή σε μια άλλη χρονική στιγμή στο μέλλον.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγούνται οδικώς μέσω των
ηλεκτρονικών διαδραστικών χαρτών στο φορέα υγείας της επιλογής τους και
επιπλέον θα έχουν και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πάροχο της
υπηρεσίας υγείας (π.χ. Για κάποια ερώτηση: Υπάρχει το φάρμακο αυτό; Μπορώ να
κάνω την εξέταση αυτή σ΄ εσάς;).
Οι φορείς των υπηρεσιών υγείας ή τα συλλογικά τους όργανα (ιατρικός σύλλογος,
φαρμακευτικός σύλλογος) θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν και να
επικαιροποιούν τις υπηρεσίες που προβάλλουν.
Η πλατφόρμα αυτή θα βρίσκεται εγκατεστημένη σε ένα κεντρικό σύστημα
εξυπηρετητών (servers) από όπου και θα τρέχει η βάση δεδομένων, η εφαρμογή της
πλατφόρμας και η εφαρμογή που θα βγαίνει στο διαδίκτυο (internet) και θα είναι
άμεσα προσβάσιμη από τον καθένα. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πλήρως

επεκτάσιμη και να μπορεί να διασυνδεθεί με άλλες πλατφόρμες/υπηρεσίες που
πιθανών προκύψουν μελλοντικά. Θα πρέπει να προσφέρει εξελιγμένες λειτουργίες
διαχείρισης περιεχομένου (content management) και παροχής εξατομικευμένης
λειτουργικότητας σε κάθε χρήστη, να γίνεται κεντρική ταυτοποίηση χρηστών (Single
Sign On), να έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική και να υποστηρίζει όλα τα καθιερωμένα
πρότυπα, ώστε να είναι εφικτή η εύκολη ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων
εφαρμογών.
Αναλυτικά η προτεινόμενη πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη:
•
Για την παροχή ενεργού περιεχομένου που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας δημόσιων φορέων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) επικαιροποιημένου
(εφημερίες) κάθε φορά.
•
Για την παροχή ενεργού περιεχομένου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
ιδιωτικών φορέων υγείας (Ιδιωτικά Ιατρεία – Ειδικότητα, υπηρεσίες κλπ)
επικαιροποιημένες καθημερινά.
•
Για την παροχή ενεργού περιεχομένου αρμοδιότητας φαρμακευτικού συλλόγου
(φαρμακεία) με αυτόματη ενημέρωση για την εφημερία.
•
Για την υπηρεσία γεωγραφικού εντοπισμού και καθοδήγησης (μέσω των GIS
χαρτών και GPS δεδομένων αν έχει η συσκευή) για την εύκολη και ακριβή πρόσβαση
των πολιτών στον κατάλληλο φορέα υγείας.
•
Για την ενσωμάτωση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (mobile services) για την
παροχή των πληροφοριών και τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο
μεταξύ των ενδιαφερομένων.
•
Για τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών της (πολιτών,
ιατρών, φορέων)
Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ πολίτη – παρόχου υγείας
μέσω φωνητικού μηνύματος, γραπτού μηνύματος ή άμεσης τηλεφωνικής κλήσης.
Επιπλέον η πλατφόρμα θα παρέχει στους φορείς υγείας ή στα συλλογικά τους όργανα
(ιατρικός σύλλογος, φαρμακευτικός σύλλογος κλπ) τη δυνατότητα -μέσω
διασυνδεδεμένης υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων πάνω από το Web- της
ενημέρωσης και της επικαιροποίησης του περιεχομένου που διαχειρίζονται (Web
services –SOAP messages).
Η πρόταση έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην παροχή περιεχομένου
ιατρικών υπηρεσιών καλύπτοντας τόσο τους δημόσιους φορείς υγείας αλλά και τους
ιδιωτικούς φορείς.
Το έργο πρωτοπορεί, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητήσουν
κρίσιμες πληροφορίες παροχής υπηρεσιών υγείας αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
αιχμής στις ΤΠΕ για:
•
την πρόσβαση (μητροπολιτικά δίκτυα, GSM),
•
την προβολή περιεχομένου (τεχνολογίες Web 2.0, σημασιολογικού ιστού,
maps).
•
την ανταλλαγή περιεχομένου διαφορετικών συστημάτων και οργανισμών (Web
services)
ΣΤΟΧΟΣ
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
(εκτός Δημόσιας Διοίκησης) αριθμός
1
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως
Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
αριθμός
0
ΣΤΟΧΟΣ
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που
εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών και είναι Πλήρως Διαθέσιμες
Ηλεκτρονικά %
100

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες βασικές Υπηρεσίες
Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά %
0
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΒΟΛΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

7. Προϋπολογισμός:
Προϋπολογισμός έργου
602.854,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 602.854,00 €
8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Σύνολο Πράξη 12
Β) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας
Γ) να εξουσιοδοτήσει την Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
προγραμματικής σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Είναι τα 3 έργα για τα οποία εγκρίναμε σε προηγούμενη
συνεδρίαση να κατατεθούν προτάσεις. Τώρα πήρε το Α.Φ.Μ. της η εταιρεία των 11
Δήμων Κεντρικής Ελλάδας, μέχρι τώρα έπρεπε να καταθέσει αυτά ο Δήμος
Τρικκαίων, τα κατέθεσε, όπως θα δείτε είναι τρία έργα, το μόνο αξιοσημείωτο που
θέλω να σας πω είναι ότι επιπλέον όλων των άλλων το ένα από αυτά τα έργα
προβλέπει για την αγορά δύο λεωφορείων με τις νέες τεχνολογίες που θα παρέχουν
πληροφορίες για την ενημέρωση των πολιτών και διάφορα άλλα πράγματα, το ένα
λεωφορείο θα δοθεί στα Τρίκαλα , και θα αναλάβει την Θεσσαλία και την Κατερίνη,
το άλλο θα δοθεί στη Βέροια και θα αναλάβει την Μακεδονία και την Ηπειρο. Είναι
ολοκαίνουρια λεωφορεία και οι δύο αναπτυξιακές που υπάρχουν στις 11 πόλεις τα
Τρίκαλα και η Βέροια θα παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την εξέλιξη.
Τα τρία έργα που περιγράφονται τα έχουμε ψηφίσει , θέλω επίσης ότι θα σταματήσει
η ταλαιπωρία του πολίτη να πηγαίνει να ψάχνει διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όπως
είδατε είχαμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία με την φαρμακευτικό και ιατρικό
σύλλογο, θα μπορεί ο πολίτης να βρίσκει ακόμα και πού είναι το ιατρείο, το
φαρμακείο, που εφημερεύει ή διανυκτερεύει, θα μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση
διαδραστική με διάφορες ανταλλαγές για κάποια φάρμακα, για κάποιες εξετάσεις,
είναι κάποια πράγματα που θα αναβαθμίσουν την πόλη και θα μπορεί και ο τουρίστας
ακόμη να πατάει την οδό στο κινητό του και να πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή.
Βέβαια όλα αυτά θα είναι με δωρεάν Internet, το οποίο αρχίσαμε τώρα να ερευνούμε
να εγκατασταθεί στις κεντρικές πλατείες της πόλης για να το χρησιμοποιήσουν.
Σκουμπόπουλος: Είναι τρεις προγραμματικές συμβάσεις συνέχεια των πέντε
που ψηφίσατε σε προηγούμενη συνεδρίαση. Εμείς δεν θα εγκρίνουμε και αυτές τις
προγραμματικές για τους ίδιους λόγους που δεν εγκρίναμε και τις προηγούμενες

δηλαδή επειδή δεν εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κάθε
Δήμου-μέλους, δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και δεν
ξέρουμε τι θα πληρώσουμε και τι θα εισπράξουμε.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ.Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Ο κ. Σ. Παναγιωτίδης απουσίαζε από την ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 752/2008 απόφασή του, με την οποία εκφράσθηκε η σύμφωνη γνώμη
του Δήμου για τη συμμετοχή του, ως φορέα λειτουργίας, στις προτάσεις που θα
υποβληθούν από τον Δήμο Τρικκαίων προς ένταξη στις αριθ. 01_2.2_ν01 και
02_1.2_ν01 προσκλήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
3.- Ότι για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης «Ολοκληρωμένος Χάρτης
Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου», στο πλαίσιο του παραπάνω
Επιχειρησιακού Προγράμματος, απαιτείται η σύναψη της εν λόγω προγραμματικής
σύμβασης.
4.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και των Δήμων Τρικκαίων, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Βόλου, Νέας Ιωνίας
Βόλου, Λαρισσαίων, Κατερίνης, Λαμιέων, Γρεβενών και Κοζάνης, για την
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης «Ολοκληρωμένος Χάρτης Υπηρεσιών Υγείας
ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006
Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ», «ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», «ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»,
«ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», «ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»,
«ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», «ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», «ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», «ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
και
«ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
για την Πράξη
«Ολοκληρωμένος Χάρτης Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού
περιεχομένου»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα
το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/86-2006) και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού, όπου εφαρμόζεται αναλογικά.
3. Τις παρακάτω Αποφάσεις Δ.Σ.:

• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λαρισσαίων
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βόλου
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κοζάνης
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κατερίνης
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ν. Ιωνίας
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών
• Την υπ. αριθ. …../2009 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Τρικκκαίων
για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της
4. Το με αριθ. πρωτ.:15550/31-12-2008 έγγραφο επιβεβαίωσης της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με το οποίο επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :
1. Προοίμιο
2. Άρθρο1- Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης
3. Άρθρο 2-Υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων
4. Άρθρο 3- Ποσά και Πόροι- Χρηματοδότησης
5. Άρθρο 4-Διάρκεια
6. Άρθρο 5- Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
7. Άρθρο 6- Αντισυμβατική συμπεριφορά- Συνέπειες
8. Άρθρο 7-Ευθύνη Φορέα υλοποίησης
9. Άρθρο 8-Εκπροσώπηση
10. Άρθρο 9-Επίλυση διαφορών
11. Άρθρο 10-Μεταφορά- Απασχόληση Προσωπικού
12. Άρθρο 11- Νομικό πλαίσιο
13. Άρθρο 12-Ειδικοί όροι
14. Άρθρο 13-Τελικές Διατάξεις
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης
του περιεχομένου της, που είναι η υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένος Χάρτης
Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου» η οποία θα αναφέρεται στο
εξής χάριν συντομίας «το Έργο» και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια
του ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Δικαιούχος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Τρικκαίων ενώ
φορείς πρότασης και λειτουργίας είναι οι Κύριοι του Έργου συμπεριλαμβανομένου
του Δήμου Τρικκαίων δηλαδή οι έντεκα (11) Δήμοι της Ψηφιακής Κοινότητας της
Κεντρικής Ελλάδας, αποκτώντας την τεχνογνωσία και τεχνολογία που περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Κοινότητα 11 όμορων Δήμων
της Κεντρικής Ελλάδας με κοινό όραμα και στόχο, το σχεδιασμό και τη δημιουργία
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων όπου όλες οι ψηφιακές δράσεις που τις απαρτίζουν,
να βρουν εφαρμογή και να χρησιμοποιηθούν με τον απλούστερο και πιο αποδοτικό
τρόπο από τους δημότες και τις επιχειρήσεις τους στην καθημερινή ζωή.
Το έργο αφορά στην δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι
πολίτες και οι επισκέπτες των 11 Δήμων που αποτελούν την Ψηφιακή Κοινότητα της
Κεντρικής Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε σταθερές αλλά

και ενεργές πληροφορίες σχετικές με την υγεία όπως νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατροί
πρωτοβάθμιας φροντίδας, οδοντίατροι κλπ. Aναλυτικά περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν
από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ο Δήμος Τρικκαίων ως Φορέας υλοποίησης διαθέτει
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από
το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Β΄ που απαιτείται για την υλοποίηση
του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22
παρ. 3 του Ν. 3614/2007 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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένος Χάρτης
Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου» από τους Κύριους του
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης οι Κύριοι του Έργου αναθέτουν στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει
ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1) Ωρίμανση του Έργου (σύνταξη πλήρων μελετών και λήψη των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων)
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου του Έργου για την ένταξη του στο ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5) Διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (διοικητική παραλαβή προς χρήση,
Προσωρινή και Οριστική παραλαβή).
11) Παράδοση του Έργου και συγκεκριμένα του τμήματος που αντιστοιχεί στους
Κύριους του Έργου, όπως αυτό ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης,
σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως
αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Οι Κύριοι του Έργου αναλαμβάνουν:
• Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
• Να παρέχουν στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που
έχουν στη διάθεσή τους και να συνεργάζονται μαζί του για την κατάρτιση του
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
• Να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
• Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσουν στον Φορέα Υλοποίησης
προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της
παρούσας.
• Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του Έργου.
• Να διασφαλίσουν τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
• Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.
• Να μεριμνούν για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται
στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.
• Να κοινοποιεί στους Κύριους του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
• Να συνεργαστεί με τους Κύριους του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις
του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης
πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.
• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές.
• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τους Κύριους του Έργου.

• Να εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον Κύριους του Έργου τη χρηματοδότηση του
Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης
και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
• Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων του έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 602.854,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.. Η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ οι κύριοι του έργου δεν επιβαρύνονται
οικονομικά.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τους
Κύριους του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από
το Φορέα Υλοποίησης στους Κύριους του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα Τρίκαλα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο των Κυρίων του Έργου, με τον αναπληρωτή του και
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα λειτουργίας, ή άλλο φορέα που θα
συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους, με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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 προγραμματικής
σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση
τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, 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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως 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.
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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα
όταν 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 είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν .
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.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
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 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι των Κυρίων του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του
και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τους Κύριους του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί 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 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Τρικάλων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού των Κυρίων του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου, εφόσον αυτό είναι εφικτό
και κριθεί απαραίτητο. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων
οργάνων των Κυρίων του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006,αρθρ.19
Ν.2344/1995 ΦΕΚ 212/Α, αρθρ.3 Ν. 3316/2005 ΦΕΚ 42/Α, 2286/1995 ΕΚΠΟΤΑ
28/80.
Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς, μπορούν να
συνάπτουν μεταξύ τους και με οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ειδικώς
πιστοποιημένο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προγραμματικές συμβάσεις, για την
εκτέλεση έργων, προγραμμάτων ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών που συντελούν
στην ανάπτυξη της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του
Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 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 Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία των Κυρίων του Έργου συμπεριλαμβάνομένου
του Δήμου Τρικκαίων (φορείς λειτουργίας), στο τμήμα που τους αντιστοιχεί, οι
οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε
στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
και θα παραδοθούν στους Κύριους του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή
αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους φορείς λειτουργίας
χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 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 ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση των Κυρίων του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
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 στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
Ολοκληρωμένος Χάρτης Υπηρεσιών Υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου
2. Φορέας πρότασης :
Δήμος Τρικκαίων, Λαρισσαίων, Ιωαννιτών, Βόλου, Λαμιέων, Κοζάνης, Κατερίνης,
Βέροιας, Ν. Ιωνίας, Καρδίτσας και Γρεβενών.
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):
Δήμος Τρικκαίων
4. Φορέας λειτουργίας:
Δήμος Λαρισσαίων, Ιωαννιτών, Βόλου, Τρικκαίων, Λαμιέων, Κοζάνης, Κατερίνης,
Βέροιας, Ν. Ιωνίας, Καρδίτσας και Γρεβενών.
5.
Φυσικό αντικείμενο της Πράξης
Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι πολίτες και οι
επισκέπτες των 11 Δήμων που αποτελούν την Ψηφιακή Κοινότητα της Κεντρικής
Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε σταθερές αλλά και ενεργές
πληροφορίες σχετικές με την υγεία όπως νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατροί
πρωτοβάθμιας φροντίδας, οδοντίατροι κλπ.
Η παραπάνω πληροφόρηση ενισχύεται και διευρύνεται με την χρήση ηλεκτρονικών
διαδραστικών χαρτών για την κάθε περιοχή, με περιεχόμενο που θα προβάλλεται
ανάλογα με την γεωγραφική θέση του πολίτη. Οι περισσότεροι Δήμοι, στα πλαίσια
του ΕΠ «ΚτΠ» έχουν αποκτήσει και λειτουργούν Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (GIS), έτσι η περιγραφόμενη πλατφόρμα θα είναι διαλειτουργική και
θα έχει συνέργεια με τα υπάρχοντα αλλά και για τα μελλοντικά GIS των Δήμων.
Γενικότερα οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με:
•
Τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Δυνατότητα αναζήτησης, για παράδειγμα
Παθολόγου και ενδεχομένως με ειδίκευση στην αντιμετώπιση του διαβήτη.
•
Τη γεωγραφική θέση του πολίτη. Ποιος είναι ο πλησιέστερος φορέας υγείας
σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση του χρήστη.
•
Τη χρονική στιγμή της αναζήτησης. Ποια υπηρεσία είναι διαθέσιμη
(εφημερεύει) τη στιγμή της αναζήτησης ή σε μια άλλη χρονική στιγμή στο μέλλον.
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγούνται οδικώς μέσω των
ηλεκτρονικών διαδραστικών χαρτών στο φορέα υγείας της επιλογής τους και
επιπλέον θα έχουν και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πάροχο της
υπηρεσίας υγείας (π.χ. Για κάποια ερώτηση: Υπάρχει το φάρμακο αυτό; Μπορώ να
κάνω την εξέταση αυτή σ΄ εσάς;).
Οι φορείς των υπηρεσιών υγείας ή τα συλλογικά τους όργανα (ιατρικός σύλλογος,
φαρμακευτικός σύλλογος) θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν και να
επικαιροποιούν τις υπηρεσίες που προβάλλουν.
Η πλατφόρμα αυτή θα βρίσκεται εγκατεστημένη σε ένα κεντρικό σύστημα
εξυπηρετητών (servers) από όπου και θα τρέχει η βάση δεδομένων, η εφαρμογή της
πλατφόρμας και η εφαρμογή που θα βγαίνει στο διαδίκτυο (internet) και θα είναι
άμεσα προσβάσιμη από τον καθένα. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πλήρως

επεκτάσιμη και να μπορεί να διασυνδεθεί με άλλες πλατφόρμες/υπηρεσίες που
πιθανών προκύψουν μελλοντικά. Θα πρέπει να προσφέρει εξελιγμένες λειτουργίες
διαχείρισης περιεχομένου (content management) και παροχής εξατομικευμένης
λειτουργικότητας σε κάθε χρήστη, να γίνεται κεντρική ταυτοποίηση χρηστών (Single
Sign On), να έχει ανοιχτή αρχιτεκτονική και να υποστηρίζει όλα τα καθιερωμένα
πρότυπα, ώστε να είναι εφικτή η εύκολη ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων
εφαρμογών.
Αναλυτικά η προτεινόμενη πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη:
•
Για την παροχή ενεργού περιεχομένου που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας δημόσιων φορέων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας) επικαιροποιημένου
(εφημερίες) κάθε φορά.
•
Για την παροχή ενεργού περιεχομένου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
ιδιωτικών φορέων υγείας (Ιδιωτικά Ιατρεία – Ειδικότητα, υπηρεσίες κλπ)
επικαιροποιημένες καθημερινά.
•
Για την παροχή ενεργού περιεχομένου αρμοδιότητας φαρμακευτικού συλλόγου
(φαρμακεία) με αυτόματη ενημέρωση για την εφημερία.
•
Για την υπηρεσία γεωγραφικού εντοπισμού και καθοδήγησης (μέσω των GIS
χαρτών και GPS δεδομένων αν έχει η συσκευή) για την εύκολη και ακριβή πρόσβαση
των πολιτών στον κατάλληλο φορέα υγείας.
•
Για την ενσωμάτωση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (mobile services) για την
παροχή των πληροφοριών και τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο
μεταξύ των ενδιαφερομένων.
•
Για τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών της (πολιτών,
ιατρών, φορέων)
Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ πολίτη – παρόχου υγείας
μέσω φωνητικού μηνύματος, γραπτού μηνύματος ή άμεσης τηλεφωνικής κλήσης.
Επιπλέον η πλατφόρμα θα παρέχει στους φορείς υγείας ή στα συλλογικά τους όργανα
(ιατρικός σύλλογος, φαρμακευτικός σύλλογος κλπ) τη δυνατότητα -μέσω
διασυνδεδεμένης υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων πάνω από το Web- της
ενημέρωσης και της επικαιροποίησης του περιεχομένου που διαχειρίζονται (Web
services –SOAP messages).
Η πρόταση έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην παροχή περιεχομένου
ιατρικών υπηρεσιών καλύπτοντας τόσο τους δημόσιους φορείς υγείας αλλά και τους
ιδιωτικούς φορείς.
Το έργο πρωτοπορεί, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητήσουν
κρίσιμες πληροφορίες παροχής υπηρεσιών υγείας αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
αιχμής στις ΤΠΕ για:
•
την πρόσβαση (μητροπολιτικά δίκτυα, GSM),
•
την προβολή περιεχομένου (τεχνολογίες Web 2.0, σημασιολογικού ιστού,
maps).
•
την ανταλλαγή περιεχομένου διαφορετικών συστημάτων και οργανισμών (Web
services)
ΣΤΟΧΟΣ
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
(εκτός Δημόσιας Διοίκησης) αριθμός
1
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως
Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
αριθμός
0
ΣΤΟΧΟΣ
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που
εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών και είναι Πλήρως Διαθέσιμες
Ηλεκτρονικά %
100

Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες βασικές Υπηρεσίες
Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά %
0
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΒΟΛΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

7. Προϋπολογισμός:
Προϋπολογισμός έργου
602.854,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 602.854,00 €
8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Σύνολο Πράξη 12
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 267 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20/5/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

