ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 171/2009
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Α.Ε.
«Ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.»
Σήμερα 16 Μαρτίου 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 12-3-2009 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
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
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
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 165/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 166/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 171/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 221/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως ε 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», πρόσκληση 01_2.2_v01.
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
«EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ 11 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
προϋπολογισμού 1.750.970,63€ , προϋπολογισμού 2.964.430,00 € , 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.
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
«EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ 11 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,
προϋπολογισμού 1.750.970,63€.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, θα το εισηγηθεί ο κ. Παυλίδης θέλω να πω ότι είναι
στο πλαίσιο της Α.Ε. που έχει γίνει μεταξύ των 11 δήμων και οι προγραμματικές
συμβάσεις είναι όπως ακριβώς ήρθαν από το υπουργείο οικονομικών.
Παυλίδης: Πρόκειται για πέντε έργα. 1)Το ένα έργο είναι «Εξοπλισμός και
οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με
χρόνια νοσήματα για τους 11 Δήμους της Ψηφιακής Κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας»
γιατί είναι ένα κομμάτι από αυτά που αντιστοιχεί στην Βέροια. Έχει κατατεθεί το
τεχνικό δελτίο και χρειάζονται οι προγραμματικές συμβάσεις και σε αυτό το
πρόγραμμα και στα υπόλοιπα τέσσερα για να αποφασίσει τελικά η κοινωνία της

πληροφορίας και να πάει το πρόγραμμα σε όλους τους δήμους. Πρόκειται για την
παροχή ιατρικής φροντίδας θα είναι πλέον 24 ώρες το 24ώρο μέσω του διαδικτύου
και θα παρέχεται αυτή η υπηρεσία στους ασθενείς. Θα είναι σε συνεργασία οι
ασθενείς, οι πολίτες και οι ιατροί. Οι ιατροί μπορεί να βρίσκονται από τα κέντρα
υγείας, μπορεί να είναι από το νοσοκομείο είναι θέματα που θα συγκληθούν και θα
υπάρξουν και άλλες συμβάσεις. Θα υπάρχουν περισσότερο ζητήματα
τηλεκαρδιογράφου, τηλεπιεσόμετρου, τηλεσπειρόμετρου, τηλεμετρητή ζαχάρου, και
κάποια άλλα πράγματα ακόμα ανήκουνε στην φροντίδα του βοήθεια στο σπίτι και
των κοινωνικών προγραμμάτων που υπάρχουνε. Αυτό που μπορεί να προκύψει και
είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν ήδη σε άλλες πόλεις και
είναι ενδιαφέροντα γιατί δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις ο ηλικιωμένος ή ο
ασθενής ή ο οποιοσδήποτε άλλος παρά είναι μέσω του κινητού του τηλεφώνου, και
σήμερα όλοι ξέρουν να πατάνε ένα yes ένα no, είναι μια απλούστατη διαδικασία. 2)
Το άλλο πρόγραμμα είναι η «Δημιουργία Webtv για τους πολίτες ενημερωτικού
περιεχομένου». Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον επίσης πρόγραμμα όπου θα μπορεί ο
επισκέπτης πριν ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο να ξέρει εάν σε αυτήν την πόλη
βρέχει, εάν σε αυτήν την πόλη χιονίζει και γενικώς θα μπορεί να ενημερωθεί για
διάφορα προβλήματα που υπάρχουνε στην πόλη ή αν θέλετε και σε τι επιχειρησιακή
κατάσταση βρίσκεται η πόλη εκείνη την στιγμή. Θεωρούμε ότι και αυτό είναι ένα
ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ένα άλλο κομμάτι είναι η εγκατάσταση πάλι σε δημόσιο
σημείο πρόσβασης και ανάπτυξη των υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας. Είναι
αυτό το οποίο πήραμε και το ανακοίνωσα πριν αλλά είναι συμπληρωματικής μορφής.
Βλέπετε οι 11 πόλεις λίγο πιο αργά από την Βέροια επιχειρούν αλλά μέσα σε αυτές
επειδή είναι η Βέροια θα συμπληρώσει αυτά που πήρε σε εκείνο το πρόγραμμα με
άλλα τρία info tube και άλλο ένα info kiosk. Δηλαδή έρχεται να συμπληρώσει τις
δομές και αυτού του οργανωμένου πράγματος που στήνεται στην περιοχή μας. 3)Το
επόμενο είναι η «Δια-Περιφερειακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής».
Πρόκειται για τον ηλεκτρονικό διάλογο όπου θα μπορεί πλέον ο δήμος να αναπτύξει
και με τις γύρω περιοχές επίσης ιστολόγια αν θέλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις και να
απαντηθούν ή να υπάρχει μια αλληλοενημέρωση. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα chat
με on line συζητήσεις, θα μπορούν να υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα μπορούν να
υπάρχουν προβλήματα που θα συζήτιουνται και είναι ένα κομμάτι που θα
ασχοληθούνε πιστεύω με αυτό όσοι θέλουνε να συμμετάσχουνε ενεργά να και πούνε
την άποψη τους και την γνώμη τους σε αυτήν την πόλη. Το web tv θέλω να σας πω
επίσης ότι είναι ένα κομμάτι με το οποίο ο δημότης θα μπορεί να παρακολουθεί
ακόμα και τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και αν θέλετε να παρεμβαίνει
σε αυτές στο προεδρείο με ερωτήματα ή αν θέλετε διάφορες απόψεις εκείνη την
στιγμή και διαδραστικά. 4)Το 4ο θέμα είναι το «Ενιαίο σύστημα διαχείρισης
κυκλοφορίας σε αστικό περιβάλλον για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση πολιτών
των 11 Δήμων της Ψηφιακής Κοινότητας-Ψηφιακή Μετακίνηση». Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εποπτεία του δικτύου φωτεινής
σηματοδότησης το οποίο θεωρούμε ότι έχει πλέον ανάγκη η πόλη διότι η φωτεινή
σηματοδότηση πλέον πρέπει να οργανωθεί. Δεν μπορεί να είναι έτσι εγκατεστημένα
τα φανάρια σε αυτήν την πόλη και να μην λειτουργούν. Σε κάποιες ώρες αιχμής θα
μπορούν να δίνουν προτεραιότητες, π.χ. όταν σχολάει το γήπεδο της Βέροιας σ’
εκείνο τα φανάρι υπάρχει μια ουρά μέχρι το γήπεδο και παρακάτω. 5)Επίσης υπάρχει
και η «Εγκατάσταση δημόσιων σημείων πρόσβασης και ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής
διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για τους 11 Δήμους της Ψηφιακής
Κονότητας». Σε πλήρη δράση θα αναπτυχθούν το 2010. Θεωρούμε ότι είναι
προγράμματα, τα οποία εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό και επειδή

επιφυλασσόμαστε για κάποιες νεότερες εξελίξεις που θα υπάρξουν μέχρι τα τέλη
Μαρτίου, θεωρούμε ότι οργανώνουμε στον δήμο την ψηφιακή σύγκληση, όπως αυτή
υποδεικνύεται και η πόλη προσεγγίζει τους σκοπούς που έχει θέσει από την αρχή.
Σκουμπόπουλος: Φορέας υλοποίησης του όλου έργου είναι ο δήμος Τρικαίων.
Αυτός δηλαδή θα πάρει αυτά τα χρήματα;
Δήμαρχος: Το leader είναι
Σκουμπόπουλος: Εντάξει εσείς ξέρετε αγγλικά, μπορείτε να ξέρετε ως
αγγλομαθής να τα λέτε leader. Εμείς το λέμε φορέας υλοποίησης. Θέλω να μου πείτε
συγκεκριμένα: Ποιο θα είναι το όφελος του δήμου Βέροιας; Τι θα πάρει από την πίτα
αυτή ο δήμος της Βέροιας; Ποια θα είναι τα δικαιώματα του; Ποιες θα είναι οι
υποχρεώσεις του; Θα πληρώσει χρήματα; Θα προσληφθεί προσωπικό; Γιατί
προγραμματικές συμβάσεις από τον δήμο Τρικαίων έτσι λένε. Θα είναι στον δήμο
Τρικαίων το προσωπικό ή θα πάρει ο κάθε δήμος για να συντονίζονται οι 11 δήμοι
μεταξύ τους; Η οικονομική συμμετοχή μας ποια είναι; Τι θα πληρώσουμε δηλαδή;
Έχουμε πίστωση στον προϋπολογισμό για αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις; Και
γιατί χρειάζονται τώρα οι προγραμματικές συμβάσεις; Εγκρίθηκε το πρόγραμμα; Δεν
είναι προϋπόθεση η σύνταξη προγραμματικής σύμβασης για να εγκριθεί το
πρόγραμμα; Γιατί βιάζεστε; Αφήστε να εγκριθεί πρώτα και μετά καθόμαστε στο
τραπέζι να μοιράσουμε και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και όλα.
Παυλίδης: Γνωρίζετε όλοι ότι συμμετέχουμε στην εταιρία με τους 11 δήμους.
Αυτά τα προγράμματα έπρεπε να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 30/12/2008. Σε
συνεργασία που είχαμε γιατί γνωρίζετε ότι στην περιοχή σε όλες αυτές τις έντεκα
πόλεις μόνο δυο αναπτυξιακές υπάρχουνε αυτήν των Τρικάλων και η δικιά μας. Στην
συνεργασία λοιπόν που είχαμε τότε και στην σύνταξη αυτών των προγραμμάτων
αποφασίστηκε να κατατεθούν και να προληφθούν οι προθεσμίες. Στην πορεία όμως
οι έντεκα πόλεις πρέπει να πάρουνε το Α.Φ.Μ και μάλιστα όταν αυτό θα
ολοκληρωθεί προφανώς θα έρθουν και οι έντεκα πόλεις όπως είχε συζητήσει η κ.
Δήμαρχος και από την πόλη μας για τις περεταίρω δράσεις. Αυτό που έχει σημασία
είναι ότι τότε έπρεπε να προλάβουμε και να κατατεθούν στο υπουργείο. Το υπουργείο
για να αποφασίσει γιατί το κατέθεσε τότε ο δήμος Τρικαίων. Επειδή η αναπτυξιακή
Βέροιας τώρα στελεχώνεται δεν έχει όλο το προσωπικό. Το εξειδικευμένο, έχει
εξειδικευμένο προσωπικό άλλα δεν έχει το όλο προσωπικό που αρμόζει και αν θέλετε
και το παρελθόν σε αυτά τα πράγματα. Μέχρι να πάρει λοιπόν το Α.Φ.Μ χρειάζονται
αυτές οι προγραμματικές συμβάσεις όπου το υπουργείο για να εγκρίνει δεν μπορεί να
το πάρει ο δήμος Τρικαίων και να το εφαρμόσει 15.000.000€ στην πόλη του.
Προφανώς αυτό το κομμάτι έτσι όπως περιγράφηκε μέσα στα τεχνικά δελτία
αντιστοιχεί στην Βέροια. Στην Βέροια θα εγκατασταθούν αυτά τα κομμάτια του
έργου και στην Βέροια αντιστοιχεί το συγκεκριμένο ποσό από τα 15.000.000. Θεωρώ
ότι είναι της τάξης του 1.500.000€ όλα αυτά τα έργα.
Δήμαρχος: Είναι ισόποσες όλες τις φορές.
Παυλίδης: Ναι, αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις τις ζήτησε το ίδιο το
υπουργείο. Είναι στην σελίδα του υπουργείου εξαιτίας αυτού του πράγματος
δημοσιεύτηκαν και στην ιστοσελίδα του υπουργείου για να συναφθούν αυτές οι
προγραμματικές συμβάσεις για να μπορέσει να εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα. Η
προστιθέμενη αξία όλων αυτών των πραγμάτων για τον δήμο είναι ιδιαίτερα
σημαντική. Πρώτον γιατί έχουμε να παίρνουμε info kiosk την ξενάγηση των
τουριστών, το να κρατούμε τον επισκέπτη σε αυτήν την πόλη, την διαδραστικότητα
μεταξύ των πολιτών, την συμμετοχή αν θέλετε το να μπορέσουν να συμμετέχουν, να
επωφελούνται από όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να τους παρέχουμε. Αυτό θα
φανεί στο μέλλον όταν κατανοήσουν πάρα πολύ οι δημότες και για αυτό υπάρχει και

μια εξέλιξη ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε πλέον γιατί υπάρχει αναλφαβητισμός
στις νέες τεχνολογίες. Τι εστί ευρυζωνικότητα, τι είναι η οπτική ίνα ποια τα οφέλη σε
τι μπορούν να ωφεληθούν όλοι. Όταν θα αρχίσουν αυτό να το ωφελούνται
παράδειγμα το δωρεάν ιντερνετ που θα μπει στην περιοχή θα δείτε ότι ομάδες
πολιτών θα έρχονται να πιέζουν για να πάρουν το δωρεάν ιντερνετ. Είναι μια
υπηρεσία το δωρεάν ιντερνετ. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τώρα η τηλεϊατρική
τηλεφροντίδα ένας απομακρυσμένος κάτοικος στους Γεωργιανούς δεν χρειάζεται να
κατέβει κάτω για να πάρει μια πίεση πλέον. Αυτό μπορεί να είναι εις βάρος των
αστικών και εις βάρος των γιατρών αλλά θα πρέπει να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες
στους δημότες τις οποίες έτσι πως πάει η κοινωνίας μας είναι χρήσιμες να τις έχουνε
άμεσα, δίπλα τους, για δύσκολες στιγμές αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα.
Δήμαρχος: Δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτε.
Σκουμπόπουλος: Καλές είναι οι προτάσεις, ειδικά στα προγράμματα της
Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά θα πρέπει να έχουμε και χειροπιαστά
αποτελέσματα. Δυστυχώς από αυτές τις πέντε προγραμματικές συμβάσεις δεν
υπάρχει τίποτε χειροπιαστό για την πόλη μας. Φοβάμαι ότι ο δήμος Τρικαίων ως
leader θα πάρει τα χρήματα και ούτε 1.500.000€ θα δούμε εμείς ούτε τίποτε. Και
επειδή αυτό δεν προκύπτει από την προγραμματική σύμβαση ούτε ο σκοπός,
σύμφωνα με τον κώδικα αφού η προγραμματική σύμβαση πρέπει να έχει κάποια
χαρακτηριστικά. Πρέπει να προκύπτουν ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των εταίρων, η κοινή επιτροπή κλπ. Εδώ τέτοια δεν προκύπτουν
και επειδή εγώ ούτε 1.500.000€ πιστεύω ότι θα πάρουμε αλλά φοβάμαι μην δώσουμε
και καμιά συμμετοχή μετά από λίγο καιρό. Και επειδή είναι θολές οι προγραμματικές
συμβάσεις για μια καταρχήν απόφαση ενδεχομένως να συμφωνούσα να υποβληθεί το
τεχνικό δελτίο αλλά έτσι οριστική απόφαση χωρίς να φαίνεται ποιο είναι το
πραγματικό κόστος ή όφελος του δήμου της Βέροιας δεν μπορούμε να την
ψηφίσουμε εμείς.
Παυλίδης: Την ίδια απάντηση πήραμε και από το στόμα του κ. Κινικλή και
επειδή τον ίδιο προβληματισμό ακούω και από τον κ. Σκουμπόπουλο σας λέω ότι δεν
πρόκειται να πάρουμε εμείς 1.500.000€. Εμείς θα πάρουμε το έργο, το οποίο θα
εφαρμοστεί. Δεν πρόκειται περί χρημάτων τα οποία θα πάρουμε εμείς. Εμείς θα
πάρουμε την υλοποίηση του έργου και θα το εφαρμόσουμε στην περιοχή μας.
Σκουμπόπουλος: Επειδή δεν ξέρω τι απάντηση πήρε από τον κ. Κινικλή ο κ.
Παυλίδης και ούτε με ενδιαφέρει, είναι διοικητικός διευθυντής, είναι διάδοχος μου
στον δήμο, τυχαίνει να έχουμε τις ίδιες γνώσεις και καλά κάνει και σας είπε αν σας το
είπε. Για να σας προστατέψει το είπε αλλά εσείς τα μάθατε όλα και σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό παίρνετε συνέχεια τις απορρίψεις από εκεί που τις
παίρνετε. Αλλά εν πάσει περιπτώσει καλά κάνει ο κ. Κινικλης και σας το είπε.
Μπράβο του συγχαρητήρια.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ι. Καλαϊτζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-3-2009 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 «Εξοπλισμός και οργάνωση
ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια
νοσήματα για τους 11 Δήμους της Ψηφιακής Κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας», στο
πλαίσιο του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, απαιτείται η σύναψη της εν
λόγω προγραμματικής σύμβασης.
4.- Το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης.
5.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- 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 «Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου
δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα για τους 11
Δήμους της Ψηφιακής Κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που έχει ως εξής:
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β ΑΣ Η
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006
Μεταξύ
«Δ Η Μ Ο Υ Λ ΑΡ Ι Σ Σ ΑΙ Ω Ν »
«Δ Η Μ Ο Υ Ι Ω ΑΝ Ν Ι Τ Ω Ν »
«Δ Η Μ Ο Υ Β Ο Λ ΟΥ »
«Δ Η Μ Ο Υ Λ ΑΜ Ι Ε Ω Ν »
«Δ Η Μ Ο Υ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ »
«Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΤ Ε Ρ Ι ΝΗ Σ »
« Δ Η Μ Ο Υ ΒΕ Ρ Ο Ι Α Σ »
«Δ Η Μ Ο Υ Ν. Ι Ω ΝΙ ΑΣ Μ ΑΓ Ν Η ΣΙ ΑΣ »
«Δ Η Μ Ο Υ ΚΑΡ Δ Ι Τ Σ ΑΣ »
«Δ Η Μ Ο Υ ΓΡΕ Β Ε Ν Ω Ν »

κ αι
«Δ Η Μ Ο Υ Τ Ρ Ι ΚΚΑΙ Ω Ν »
γι α τ ην Π ρά ξ η
« EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 11 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
»
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
« EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 11 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
»
Στα Τρίκαλα, σήμερα ……/…../2009 και στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου
Τρικκαίων, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Του Δήμου Λαρισσαίων, που εδρεύει στη Λάρισα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από το Δήμαρχο κ. …………………………………………..
2. του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
3. του Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
4. του

Δήμου

Λαμιέων,

που

εδρεύει

στη

Λαμία,

όπως

νόμιμα

εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
5. του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στη Κοζάνη, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
6. του Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
7. του

Δήμου

Βέροιας,

που

εδρεύει

στη

Βέροια,

όπως

νόμιμα

εκπροσωπείται από τ Δήμαρχο κ. ………………………………………
8. του Δήμου Ν. Ιωνίας, που εδρεύει στη Ν. Ιωνία, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………

9. του Δήμου Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
10. του Δήμου Γρεβενών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. ………………………………………
και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριοι
του Έργου»
11. του Δήμου Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από το Δήμαρχο
αποκαλείται

εφεξής

στην

κ. Μιχαήλ Ταμήλο, και ο οποίος θα
παρούσα

χάριν

συντομίας

«Φορέας

Υλοποίησης»
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/8-6-2006) 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 « EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 11
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
» η
οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο» και
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Δικαιούχος του έργου, φορέας πρότασης και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος
Τρικκαίων

ενώ

φορείς

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 αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια
νοσήματα , το οποίο και θα αποτελέσει κόμβο εξυπηρέτησης των έντεκα δήμων (11)
Δήμων της Ψηφιακής Κοινότητας της Κεντρικής Ελλάδας. Το κέντρο τηλεφροντίδας
θα εγκατασταθεί στο Δήμο Τρικκαίων ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία και
στελέχωση σε εφαρμογές τηλε-ιατρικής και τηλεπρόνοιας για να ανταποκριθεί στην
φιλοξενία των κεντρικών δομών (πχ διακομιστές –servers κτλ) του προγράμματος
τηλεφροντίδας και εκεί θα έχουν απομακρυσμένοι πρόσβαση όλοι οι υπόλοιποι
δήμοι. Ο κάθε δήμος θα εξοπλίσει με περιφερειακές συσκευές φορητής βιολογικής
τηλεμετρίας υφιστάμενες υποδομές (π.χ Βοήθεια στο Σπίτι, όπως περιγράφεται
κατωτέρω) και θα εξυπηρετείται από τα δημοτικά ιατρεία, ιατρούς συμβεβλημένους
με τις δημοτικές υπηρεσίες δομές υγείας καθώς και συμβεβλημένα με το πρόγραμμα
νοσοκομεία της περιοχής, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.
Με την προτεινόμενη πράξη αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των μετακινήσεων των
ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνια νοσήματα και επιτυγχάνεται η παραμονή
τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της
οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων
κοινωνικού αποκλεισμού, και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η ανάγκη για τακτική και εντατική
παρακολούθηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Οι ανάγκες αυτές είναι μεγάλες
στην σημερινή κοινωνία και επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο και σε επίπεδο
οικονομικών πόρων.

Οι ομάδες πολιτών / ασθενών οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από την
προτεινόμενη υπηρεσία τηλεϊατρικής είναι οι πολίτες -ασθενείς με χρόνια νοσήματα
όπως :
Σακχαρώδη Διαβήτη / Ασθενείς με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια/ Ασθενείς με
Αρρυθμίες και «αίσθημα παλμών»/Πολίτες με Χρόνιες Αναπνευστικές Παθήσεις (πχ
‘Ασθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια κτλ) / Άτομα με ειδικές ανάγκες, /
Μετεγχειρητικές περιπτώσεις ασθενών με πνευμονολογικές παθήσεις /Ασθενείς με
Υπέρταση/Ασθενείς με ‘Άνοια/ Ασθενείς που διαμένουν μόνοι ή/και με κινητικά
προβλήματα και μπορεί να χρειαστούν να καλέσουν άμεσα σε βοήθεια. H τακτική
παρακολούθηση και εντατική ρύθμιση της αγωγής θα συμβάλει στην καλύτερη
αντιμετώπιση των νοσημάτων και την πρόληψη των επιπλοκών του και θα βελτιώσει
την ποιότητα των υπηρεσίων κοινωνικής αλληλεγγύης και την ποιότητα ζωής των
πολιτών.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.2 «Ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» του ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση, ο οποίος έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ.
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 « EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 11
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
» 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 1.750.970,63 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α..
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 από1 :
- 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».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης
« EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 11 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
»
2. Φορέας πρότασης :
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
4. Φορέας λειτουργίας:
Δήμος Λαρισσαίων, Ιωαννιτών, Βόλου, Τρικκαίων, Λαμιέων, Κοζάνης, Κατερίνης,
Βέροιας, Ν. Ιωνίας, Καρδίτσας και Γρεβενών.
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου τηλεφροντίδας
ασθενών με χρόνια νοσήματα , το οποίο και θα αποτελέσει κόμβο εξυπηρέτησης των
έντεκα δήμων (11) Δήμων της Ψηφιακής Κοινότητας της Κεντρικής Ελλάδας. Το
κέντρο τηλεφροντίδας θα εγκατασταθεί στο Δήμο Τρικκαίων, ο οποίος διαθέτει
σημαντική εμπειρία και στελέχωση σε εφαρμογές τηλε-ιατρικής και τηλεπρόνοιας για
να ανταποκριθεί στην φιλοξενία των κεντρικών δομών (πχ διακομιστές –servers κτλ)
του προγράμματος τηλεφροντίδας και εκεί θα έχουν απομακρυσμένοι πρόσβαση όλοι
οι υπόλοιποι δήμοι. Ο κάθε δήμος θα εξοπλίσει με περιφερειακές συσκευές φορητής
βιολογικής τηλεμετρίας υφιστάμενες υποδομές και θα εξυπηρετείται από τα δημοτικά
ιατρεία, ιατρούς συμβεβλημένους με τις δημοτικές υπηρεσίες δομές υγείας καθώς και
συμβεβλημένα με το πρόγραμμα νοσοκομεία της περιοχής.
Το κέντρο τηλεφροντίδας έχει ως στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών
τηλεϊατρικής, οι οποίες θα επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στις διαδικασίες
παροχής ιατρικής φροντίδας, ανοίγοντας τον δρόμο για εκσυγχρονισμό και διεύρυνση
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την υποστήριξη της ιατρικής πράξης με
σύγχρονα μέσα, ικανά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς νέες μορφές υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας, που λειτουργούν στην Ελλάδα με την μορφή προγραμμάτων όπως
«Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλων που υλοποιούνται με την συνεργασία της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

Υπουργείου

Εσωτερικών

και

Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η παραμονή των
ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνια νοσήματα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό
τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης
ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, και η εξασφάλιση
αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Το κέντρο τηλεφροντίδας που θα δημιουργηθεί θα αποτελέσει το κέντρο
επικοινωνίας πολίτη και δομών παροχής υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας και θα
διαθέτει τις υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο μέσω του διαδικτύου σε ασθενείς, πολίτες
και ιατρούς. Στα πλαίσια του προγράμματος τηλεφροντίδας θα επιλέγονται ασθενείς
με χρόνια νοσήματα (όπως χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, βρογχικό άσθμα, χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, άνοια, αρρυθμίες)
από τους ιατρούς του προγράμματος με κριτήριο την ανάγκη εντατικής
παρακολούθησης και ρύθμισης της θεραπευτικής αγωγής ή/και με προβλήματα
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας όπως άτομα (ΑΜΕΑ, μεγάλη ηλικία, έλλειψη
συγγενών)
Στους ασθενείς που θα πληρούν τα κλινικά κριτήρια και επιθυμούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα, θα παρέχονται από το Κέντρο Τηλεφροντίδας συσκευές φορητής
βιολογικής τηλεμετρίας (τηλεκαρδιογράφος, τηλεπιεσόμετρο, τηλεσπιρόμετρο,
τηλεμετρητής σακχάρου κτλ) με δυνατότητα αποστολής της μέτρησης μέσω κινητού
τηλεφώνου στο κέντρο τηλεπρόνοιας του Δήμου και από εκεί μέσω του διαδικτύου
στον ειδικό ιατρό. Ο θεράπων ιατρός συνδεόμενος μέσω διαδικτύου θα μπορεί να
ενημερώνεται για τις μετρήσεις και είναι σε θέση να δώσει τηλεφωνικές οδηγίες στον
ασθενή στην οικία του, για τροποποίηση της αγωγής όταν απαιτείται ή να στο ιατρείο
για επιπλέον εξετάσεις. Το Κέντρο Τηλεφροντίδας θα διαθέτει σύστημα διαχείρισης
πληροφοριών των ασθενών και θα διατηρεί ηλεκτρονικό φάκελο.
Οι ιατροί του προγράμματος τηλε-φροντίδας οι οποίοι θα λαμβάνουν τις
μετρήσεις θα είναι ιατροί των δημοτικών ιατρείων/ δημοτικών ιδρυμάτων/ Κέντρων
Ανοικτής

Προστασίας

(ΚΑΠΗ)/

Πρόγραμματος

«Βοήθεια

στο

σπίτι»

ή

συμβεβλημένοι ιδιώτες ιατροί με το πρόγραμμα τηλε-φροντίδας του Δήμου καθώς
και ιατροί των Γενικών Νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των ασφαλιστικών φορέων των
δημοτών (πχ ΙΚΑ) που θα εξυπηρετούνται με το πρόγραμμα τηλε-φροντίδας και θα
συμβληθούν με το με το πρόγραμμα τηλε-φροντίδας του Δήμου.
Προτεινόμενες Υπηρεσίες Προγράμματος Τηλεπρόνοιας

1.Πρόγραμμα Τηλεφροντίδας για την Παρακολούθηση και Θεραπεία Ασθενών
με Σακχαρώδη Διαβήτη κατ’ οίκον
2.Πρόγραμμα Τηλε-καρδιολογίας για ασθενείς με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια
(ΧΚΑ)
3.Διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με αρρυθμίες και «αίσθημα παλμών» με τη
χρήση συσκευής καρδιογραφικής καταγραφής συμβάντων, διάγνωσης τους

και

αυτόματης μετάδοση τους μέσω τηλεφωνικού δικτύου.
4.Βιολογική τηλεμετρία υπερτασικών ασθενών με τη χρήση

συστήματος

βασισμένο στην κινητή τηλεφωνία και στο διαδίκτυο.
5.Ρύθμιση θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς με Χρόνιο Βρογχικό Άσθμα /
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) μέσω τηλε-σπιρομέτρησης / τηλεοξυμετρίας
6.Πρόγραμμα εντοπισμού ασθενών και άμεσης κλήσης για βοήθεια
Για τις ανάγκες λειτουργίας του, το κέντρο θα εξοπλιστεί με τις ακόλουθες
υποδομές:
1.Έξυπνες ασύρματες ιατρικές συσκευές σε συνδυασμό με μέσο διαδικτυακής
πρόσβασης
2.Λογισμικό για την υπηρεσία βιολογικής τηλεμετρίας ιατρικών παραμέτρων
3.Συσκευές εντοπισμού θέσης & επείγουσας κλήσης
4.Λογισμικό προβολής θέσης
5.Λογισμικό ρύθμισης παραμέτρων αυτόματης κλήσης & αποστολής SMS
Ενώ η κατανομή του εξοπλισμού (υποδομή) θα έχει ως εξής:

Είδος Εξοπλισμού (τεμ.)
α/α

Το

Περιοχή

ΣΕΤ*

TRAC

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ

KER

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

Δήμος Λάρισαίων

10

83

16

2

Δήμος Ιωάννιτών

8

55

10

3

Δήμος Βόλου

7

52

9

4

Δήμος Τρίκκαίων

6

43

8

5

Δήμος Κατερίνης

6

38

7

6

Δήμος Κοζάνης

5

35

6

7

Δήμος Βέροιας

5

33

6

8

Δήμος Λαμίας

4

32

6

9

Δήμος Καρδίτσας

4

29

5

10

Δήμος Γρεβενών

3

27

5

11

Δήμος Ν. Ιωνίας

2

23

4

ΣΕΤ

είναι

ο

Τερματικός

Εξοπλισμός

χρηστών

και

περιλαμβάνει

ηλεκτροκαρδιογράφο, σπιρόμετρο, πιεσόμετρο, οξύμετρο, γλυκοζόμετρο και ζυγαριά.

67:ΚΩΔΙΚ
ΟΣ *

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
68:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ *
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες
που είναι Πλήρως Διαθέσιμες
Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης)

69:ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
71:ΚΩΔΙΚ
72:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ *
73:ΜΟΝΑΔΑ
ΟΣ *
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
% επί του
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις
πληθυσμού της
δημιουργούμενες υπηρεσίες που είναι
Περιφέρειας
πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκτός
Δημόσιας Διοίκησης)

70:ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2

74:ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
15

75:ΚΩΔΙΚ
ΟΣ *

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
76:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ *
77:ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ *
Ισοδύναμα
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά
ανθρωποέτη
τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης
12μηνης διαρκειας
Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται
κατά τη λειτουργία της πράξης

Αριθμός ισοδύναμων
θέσεων πλήρους
απασχόλησης

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7. Προϋπολογισμός:
Προϋπολογισμός έργου

1.750.970,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 1.750.970,00 €

78:ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
16,5
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8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Σύνολο Πράξης

12

Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη για την υπογραφή της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 171 / 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.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4/3/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

