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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο3/04-05-2020
Αριθμός Απόφασης: 15/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Δευτέρα 04 Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 167
παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 2 του Ν. 4635/2019,
β) του άρθ. 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τ.Α΄),
καθώς και της απαγόρευσης των δημόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων, όπως
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά του
κορωνοϊού), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 79671/ 28-04-2020 Πρόσκληση του Προέδρου
της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη,
συμμετείχαν :
1

Παπαδεράκης Αντώνιος

Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας
Εμπορίου, Καινοτομίας και
Κοινωνικής Οικονομίας

Πρόεδρος
Επιτροπής

2

Ανδρουλάκης Ιωάννης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

3

Πιτσούλης Γεώργιος

»

»

4

Λεονταράκης Ιωάννης

»

»

»

»

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

»

»

6

Χουδετσανάκη –
Γιακουμάκη Ειρήνη

»

»

»

»

7

Μηλάκη Γεωργία

»

»

»

»

8

Δασκαλάκη Καλλιόπη

»

»

»

»

9

Δοξαστάκης Ζαχαρίας

»

»

Τακτικό Μέλος

10 Χρονάκης Νικόλαος

»

»

»

»

11 Μανουσάκης Νικόλαος

»

»

»

»

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος.
(Ο κύριος Μερωνιανάκης Γεώργιος έχει υποβάλλει την από 27/02/2020 παραίτηση
από τακτικό μέλος της επιτροπής).
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ακόμα για την τήρηση των πρακτικών η Δερμιτζάκη
Παρασκευή υπάλληλος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ» Κωδικός έργου: Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002,
Προϋπολογισμού 140.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Η Επιτροπή Προγραμματισμού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
δ) του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών»
ε) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
στ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις,
ζ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
η) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010,
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθμ. 219696/09-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 753/19-092019), που αφορά στον ορισμό χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην ΠΚ με
θητεία έως 31-12-2020.
4. Τη με αριθμ. 91/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(πρακτικό 11/25-09-2019) με την οποία έγινε η εκλογή μελών της Επιτροπής
Προγραμματισμού ΠΚ και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου
προς την Επιτροπή, για το πρώτο ήμισυ της θητείας των Περιφερειακών Αρχών έως και
07/11/2021.
5. Το αριθμ. 3955/29-10-2019 ΦΕΚ, Τεύχος Β΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. 91/2019 σε
ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
6. Τη με αριθμ. πρωτ.: 280644/05-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά
στον Ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Προγραμματισμού.
7. Το με αρ. πρωτ. 69079/30-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, στο οποίο
αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.149/2010 (ΦΕΚ242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»
3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ» με Κ.Α.
2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002
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5. Την αρ. πρωτ. 50461/27-02-2020 (ΑΔΑ Ω0527ΛΚ-ΑΨΠ) απόφαση Περιφερειάρχη
Κρήτης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου
6. Την αριθμ. 24/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΩΡ7ΛΚ-1ΜΗ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης Π.Κ.
και εντάχθηκε στο Σχέδιο Δράσης Π.Κ. το: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ» προϋπολογισμού
140.000,00 €
7. Την υπ’ αριθμ 22/2020 (πρακτικό Νο 4/25-02-2020) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου αναφορικά με τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ α) της Περιφέρειας Κρήτης και β) του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, για την υλοποίηση της πράξης του υποέργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ»
Α) Αντικείμενο της προτεινόμενης προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση του
υποέργου του θέματος και ειδικότερα η εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:
1. Ωρίμανση του Έργου
2. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμούτου Έργου
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση
Β) Σκοπός της προτεινόμενης προγραμματικής Σύμβασης
είναι η εκτέλεση του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ» και αφορά στην
αποκατάσταση της στέγης του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου - λυκείου στο
Τζερμιάδο στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. O προϋπολογισμός της μελέτης είναι
140.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002
Γ) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων:
α) Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει
• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα ασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.
• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεση του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης.
• Να ορίσει εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στο Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την
του υποέργου.
• Να παρέχει έγκαιρα στον Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα
που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του υποέργου.
• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του υποέργου μετά την ολοκλήρωση του είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
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• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του υποέργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια
Κρήτης.
• Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή ολοκλήρωση - διεκπεραίωση της άδειας δόμησης με τους αρμόδιους μηχανικούς που
έχουν οριστεί σ' αυτήν.
• Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αν απαιτούνται, για την σύνδεση του
γηπέδου με τα κοινωφελή δίκτυα.
β) Η Περιφέρεια Κρήτης, ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει
• Να υλοποιήσει το υποέργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως Διευθύνουσα
Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του υποέργου από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα εκπόνησης των μελετών και
εκτέλεσης του υποέργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
• Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του υποέργου.
• Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και
έγκαιρη υλοποίηση του υποέργου.
• Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε θέματα
αρμοδιότητάς της, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
• Να προσκομίζει – σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή – στη Δ/νση Οικονομικού της
ΠΚ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των αρμοδίως εγκεκριμένων
λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής Επιτροπής.
• Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του υποέργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια.
8. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ α) της Περιφέρειας Κρήτης και
β) του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, για την υλοποίηση της πράξης του υποέργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ»
Α) Αντικείμενο της προτεινόμενης προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση του
υποέργου του θέματος και ειδικότερα η εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:
1. Ωρίμανση του Έργου
2. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμούτου Έργου
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του
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9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση
Β) Σκοπός της προτεινόμενης προγραμματικής Σύμβασης
είναι η εκτέλεση του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ» και αφορά στην
αποκατάσταση της στέγης του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου - λυκείου στο
Τζερμιάδο στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. O προϋπολογισμός της μελέτης είναι
140.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002
Γ) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων:
α) Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει
• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα ασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.
• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεση του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης.
• Να ορίσει εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στο Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την
του υποέργου.
• Να παρέχει έγκαιρα στον Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα
που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του υποέργου.
• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του υποέργου μετά την ολοκλήρωση του είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του υποέργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια
Κρήτης.
• Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή ολοκλήρωση - διεκπεραίωση της άδειας δόμησης με τους αρμόδιους μηχανικούς που
έχουν οριστεί σ' αυτήν.
• Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αν απαιτούνται, για την σύνδεση του
γηπέδου με τα κοινωφελή δίκτυα.
β) Η Περιφέρεια Κρήτης, ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει
• Να υλοποιήσει το υποέργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως Διευθύνουσα
Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του υποέργου από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα εκπόνησης των μελετών και
εκτέλεσης του υποέργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
• Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του υποέργου.
• Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και
έγκαιρη υλοποίηση του υποέργου.
• Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε θέματα
αρμοδιότητάς της, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
• Να προσκομίζει – σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή – στη Δ/νση Οικονομικού της
ΠΚ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των αρμοδίως εγκεκριμένων
λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής Επιτροπής.
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• Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του υποέργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια,
Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ α) της Περιφέρειας Κρήτης και β) του Δήμου
Οροπεδίου Λασιθίου, για την υλοποίηση της πράξης του υποέργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ», έχει ως παρακάτω:
«Στο Ηράκλειο, σήμερα την ...../...../2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που εδρεύει στο Τζερμιάδο Λασιθίου, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Στεφανάκη Ιωάννη και ο οποίος
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
2. και της Περιφέρειας Κρήτης , που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και
ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας
Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
  Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-062010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
  Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-122010)
  Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
  Την υπ’ αριθμ. 22/2020 (πρακτικό Νο 4/25-02-2020) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που εγκρίνει την σύναψη
Πρ άξ ης:
Προγραμματικής
Σύμβασης
για
την
υλοποίηση
της
“ ΑΠ Ο Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η
ΣΤΕ ΓΗΣ
ΤΟ Υ
ΣΧΟΛΙΚΟ Υ
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ
Γ Υ Μ Ν ΑΣ Ι Ο Υ - Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τ Ζ Ε Ρ Μ Ι ΑΔ Ο Υ ”
  Τη με αριθμό …/2020 απόφαση της Επιτροπής Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο …/…-…-2020) για την έγκριση σύναψης
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:
1. Περιεχόμενα
2. Προοίμιο
3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
4. Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου
5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
6. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης
7. Διάρκεια
8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
9. Ρήτρες
10. Ειδικοί Όροι
11. Τελικές Διατάξεις
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ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του αναπτυξιακού ρόλου της και της προσπάθειας
της για την ισόρροπη ανάπτυξη της και στο πλαίσιο εφαρμογής του τεχνικού
προγράμματος με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. Επενδύσεις, προγραμματίζει την
υλοποίηση της Πρ άξ ης: “ ΑΠ Ο Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η ΣΤΕ ΓΗ Σ ΤΟ Υ ΣΧ Ο Λ Ι Κ Ο Υ
ΣΥ ΓΚΡ Ο Τ ΗΜ ΑΤ Ο Σ ΓΥ Μ Ν ΑΣ Ι Ο Υ - Λ Υ ΚΕ Ι Ο Υ Τ ΖΕ Ρ Μ Ι ΑΔ Ο Υ” η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας “το Έργο“.
Αναλυτικότερα το ”Έργο" αφορά στην αποκατάσταση της στέγης του σχολικού
συγκροτήματος του γυμνασίου - λυκείου στο Τζερμιάδο.
ΑΡΘΡΟ3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πρ άξ ης: “ ΑΠ Ο Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η ΣΤΕ ΓΗ Σ ΤΟ Υ
ΣΧ Ο Λ Ι ΚΟ Υ Σ Υ ΓΚ Ρ Ο ΤΗ Μ ΑΤ Ο Σ Γ Υ Μ Ν ΑΣ Ι Ο Υ - Λ Υ ΚΕ Ι Ο Υ ΤΖΕ Ρ ΜΙ ΑΔ Ο Υ ” («το
Έργο») από τον κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης ο Κύριος το Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως
δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :
 Ωρίμανση του Έργου (θεώρηση μελετών)
 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 Σύνταξη ή /και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίηση του Έργου.
 Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
 Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του.
 Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη
τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, καθώς
και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα ενεργούν αναλόγως των
αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτή
συμπληρωθεί ή/και τροποποιηθεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου
186 περ. VII.α. του Ν.3852/2010.
Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του Έργου,
τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την λοιπή σχετική κείμενη Εθνική
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



Σκοπός του “έργου“ είναι
Η ασφαλής φιλοξενία των μαθητών
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Η εξοικονόμηση ενέργειας
ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:


Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.



Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού
Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.



Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης
προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα .



Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα
που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.



Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.



Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την
Περιφέρεια Κρήτης.



Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή ολοκλήρωση - διεκπεραίωση της άδειας δόμησης με τους αρμόδιους μηχανικούς
που έχουν οριστεί σ' αυτήν.



Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αν απαιτούνται, για την σύνδεση
του σχολείου με τα κοινωφελή δίκτυα.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:


Να υλοποιήσει το έργο του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και προϊσταμένη αρχή.



Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.



Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης του Έργου από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος,
μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης.



Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα κατασκευής του
έργου.



Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
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Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση
του Έργου.



Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την
άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση.



Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε
θέματα αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της
σύμβασης.



Να προσκομίζει – σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή - στη Δ/νση
Οικονομικού της ΠΚ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των
αρμοδίως εγκεκριμένων λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής
Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.



Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού
και την προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από
την Περιφέρεια Κρήτης
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση του ”Έργου” της παρούσας ΠΣ ανέρχεται στο
ποσό των 140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων αντίστοιχα .
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης και μετά από απόφαση του Κυρίου του Έργου, ο
οποίος και υποχρεούται να εξασφαλίσει την τυχόν επιπλέον χρηματοδότηση του.
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιημένες εκτελεσθείσες
εργασίες και τους αντίστοιχα αρμοδίως θεωρημένους - εγκεκριμένους λογαριασμούς.
Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για την διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.
Η Περιφέρεια Κρήτης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις, που υπερβαίνουν το
παραπάνω ποσό και δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω
εγκεκριμένου ποσού.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες, αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή
του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την
οριστική παραλαβή του.
H διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, μπορεί να παραταθεί
μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Ηράκλειο.
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 1:
 έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, και είναι ο κος Γεώργιος
Στρατάκης, Αντιδήμαρχος, με τον αναπληρωτή του τον κ. Παντατωσάκη
Εμμανουήλ, προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπ' άριθμ
22/2020, πρακτικό Ν ο 4/25-02-2020 απόφαση Δ.Σ.)
 έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής με τον αναπληρωτή του και
 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Κρήτης , με τον αναπληρωτή του.
Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης μετά από σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής το αργότερο εντός 15
ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, 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 Επιτροπή συνεδριάζει όπου ορισθεί από τον
Πρόεδρο.
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 νόμιμα 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.
Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης θα
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

1

Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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ΑΡΘΡΟ 9
ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία
του.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν (και από τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους) στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφούν στο
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου,
ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε
στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή
αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου,
χωρίς την καταβολή αμοιβής.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση, εκτός της παράτασης, της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών,
μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή
συμπλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.
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.
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 Ηρακλείου.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη,
σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4)
πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) η Περιφέρεια Κρήτης, δύο (2) ο Δήμος Οροπεδίου
Λασιθίου,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ.
Μανουσάκης Νικόλαος ψήφισε θετικά αναφέροντας τα παρακάτω:
«Παραμένει το πολιτικό ζήτημα γιατί η περιφέρεια δε συζητά συνολικά το ζήτημα της
σχολικής στέγης, επικαλούμενη αναρμοδιότητα. Είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, το
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θέμα αυτό να συζητηθεί στο περιφερειακό συμβούλιο. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης ο
περιφερειάρχης ως «διατάκτης» της κυβέρνησης να προτείνει στο ΠΔΕ τον έλεγχο και τη
θωράκιση όλων των σχολικών κτιρίων και κτιρίων μεγάλου ενδιαφέροντος της Περιφέρειας
Κρήτης και συνολικά τις αναγκαίες επισκευές των σχολικών κτιρίων, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες των σχολικών μονάδων του νησιού. Χρειάζεται πολιτική βούληση για το σοβαρό
αυτό θέμα, για το οποίο οι ευθύνες
πέφτουν μεταξύ δήμων-που δεν έχουν
χρηματοδότηση για να καλύψουν τα προβλήματα στα σχολεία- και ΚΤΥΠ-που τα τελευταία
χρόνια έχει δραματικά αποδυναμωθεί σε προσωπικό και έχει μειωθεί η χρηματοδότησή
της κατά 50 %»
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 04-05-2020

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Προγραμματισμού
Αντώνης Παπαδεράκης

Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Εμπορίου,
Καινοτομίας και Κοινωνικής
Οικονομίας ΠΚ

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα
:2813 400.235
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 05 Μαΐου 2020
Αρ. πρωτ.: 82387

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚ
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου
- Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 15/2020 απόφασης Επιτροπής Προγραμματισμού.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
15/2020 απόφασης της Επιτροπής Προγραμματισμού (πρακτικό Νο 3/04-05-2020), που
αφορά στην Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΥ» Κωδικός έργου: Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002,
Προϋπολογισμού 140.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου,
Καινοτομίας και ΚοινωνικήςΟικονομίας ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ

