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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α:

Απόσπασµα Πρακτικού Νο3/04-05-2020
Αριθµός Απόφασης: 16/2020
Στο Ηράκλειο σήµερα ∆ευτέρα 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
Πρόεδρος
Επιχειρηµατικότητας
Επιτροπής
Εµπορίου, Καινοτοµίας και
Κοινωνικής Οικονοµίας
2

Ανδρουλάκης Ιωάννης

Περιφερειακός Σύµβουλος

Αντιπρόεδρος

3

Πιτσούλης Γεώργιος

»

»

4

Λεονταράκης Ιωάννης

»

»

»

»

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

»

»

6

Χουδετσανάκη –
Γιακουµάκη Ειρήνη

»

»

»

»

7

Μηλάκη Γεωργία

»

»

»

»

8

∆ασκαλάκη Καλλιόπη

»

»

»

»

9

∆οξαστάκης 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 ∆ερµιτζάκη
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:
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας
Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης της Σχολής Αστυφυλάκων – Τµήµατος
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∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου και του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης, για την
εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
µε Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ502, 17ο Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ποσού 110.000,00 €.
Η Επιτροπή Προγραµµατισµού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)».
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.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες»,
η) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.∆. 149/2010: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθµ. 219696/09-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ
753/19-09-2019), 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. 80291/29-04-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ρεθύµνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι εγκαταστάσεις του Τµήµατος βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης
περίπου 14 στρεµµάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 250 άτοµα νέων
ανδρών και γυναικών. Η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των υποδοµών είναι
τεράστια αναγκαιότητα.
Παρόλο που η ηλικία των κτιρίων καθώς και οι ιδιαιτερότητες χρήσης ορισµένων εξ
αυτών θα απαιτούσε µια ριζική αποκατάσταση µεγάλης κλίµακας, στην παρούσα
χρονική και οικονοµική συγκυρία επιλέγεται η προτεραιοποίηση συγκεκριµένων
παρεµβάσεων. Οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν µε γνώµονα κυρίως την άποψη της
2

ΑΔΑ: 6ΞΖΔ7ΛΚ-ΒΝΧ
∆ιοίκησης της Σχολής για την λειτουργικότητα της σχολής αλλά και τεχνικών
θεµάτων ασφάλειας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ∆υνατότητα σύναψης συµβάσεων µεταξύ ∆ήµων και οικείας περιφέρειας: άρθρο
100, N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 1 , παράγραφος 6 του Ν. 1256 /1982. (ΦΕΚ Α 65) «Για τη πολυθεσία
τη πυλυαπασχόληση και τη καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο ∆ηµόσιο
τοµέα κλπ».
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το Ν.∆. 2957/54 « Περί ορισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων
2. Τις διατάξεις του Ν 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/1995) Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ,
ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, έτσι όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το Ν 4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει «Αρχές
∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης & εποπτείας –δηµόσιο λογιστικό» (ΦΕΚ 143/Α/28-062014)
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/ 27-12-10) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Κρήτης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» & συγκεκριµένα το άρθρο 179.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
6. TηνT.. υπ΄ αρίθµ. 61/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε την
οποία συγκροτείται η Επιτροπή Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κρήτης, που
µεταξύ των αρµοδιοτήτων που τις µεταβιβάζονται είναι και η έγκριση σύναψης
Προγραµµατικών Συµβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την τροποποίηση τους.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Την µε αριθµό 321877/16-12-2019 (Α∆Α: ΨΩΘ57ΛΚ-ΧΕΙ) απόφαση έγκρισης
διάθεσης πίστωσης της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για το έργο:
«ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
∆εδοµένου των αναφερόµενων στο ιστορικό της παρούσας εισήγησης και
λαµβάνοντας υπόψη :
Ότι ο στόχος των συµβαλλοµένων σ’ αυτήν φορέων είναι να γίνει αποκατάσταση
στις εγκαταστάσεις του τµήµατος ∆ικίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου.
Προτείνουµε την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας
Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης της Σχολής Αστυφυλάκων –
Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου και του Οργανισµού Ανάπτυξης
Κρήτης, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»,
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συνολικού προϋπολογισµού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (110.000,00)
χιλιάδων ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. Στο εν λόγω έργο
Προϊσταµένη αρχή ορίζεται η ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων ΠΕ Ρεθύµνης και
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ρεθύµνης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης της Σχολής Αστυφυλάκων – Τµήµατος
∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου και του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης, για
την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», προϋπολογισµού
(110.000,00) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τους όρους που περιλαµβάνονται σ΄ αυτήν».
8. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης
(ΠΣΠΑ) µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης και του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/ Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων
Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ», ως παρακάτω:
«Στο Ηράκλειο, σήµερα την
2020, µεταξύ των παρακάτω
συµβαλλοµένων:
1. Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης που εδρεύει στο
Ρέθυµνο, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη.
2. Το
Υπουργείο
Προστασίας
του
Πολίτη/Αρχηγείο
Ελληνικής
Αστυνοµίας/Αστυνοµική
Ακαδηµία/Σχολή
Αστυφυλάκων/Τµήµα
∆οκίµων
Αστυφυλάκων Ρεθύµνου που εδρεύει στο Ρέθυµνο και εκπροσωπείται νόµιµα από
τον Προϊστάµενο του Κλάδου ∆ιαχειριστικής-Τεχνικής Υποστήριξης και
Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, Ταξίαρχο Παντελή ∆ηµήτριο
του Σπυρίδωνα.
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Ν.∆ 2957/54:”Περί ορισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων”.
2. Το άρθρο 1, παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982.(ΦΕΚ Α 65).«Για τη πολυθεσία, τη
πολυαπασχόληση και τη καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο ∆ηµόσιο τοµέα
κλπ» .
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/1995) ‘Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και όπως τροποποιήθηκε µε
το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) και το Ν. 4270/2014, όπως ισχύει ¨Αρχές
∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης & εποπτείας–δηµόσιο λογιστικό (ΦΕΚ 143/Α/28-062014).
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση
της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» & συγκεκριµένα το άρθρο 179.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
6.Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/27-12-10), «Οργανισµός της
Περιφέρειας Κρήτης».
7. Tην υπ΄ αρίθµ. 61/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία
συγκροτείται η Επιτροπή Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κρήτης, που µεταξύ
των αρµοδιοτήτων που τις µεταβιβάζονται είναι και η έγκριση σύναψης
Προγραµµατικών Συµβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τη τροποποίησή τους.
8. Την υπ΄αριθµ. TTTTTTTTTTT. Απόφαση TTT TTTTTTTT,
περί έγκρισης µελέτης Επεµβάσεις Αποκαταστάσεων στη Σχολή Αστυφυλάκων
Ρεθύµνου προϋπολογισµού 110.000,00€
9. Την µε αριθµό 321877/16-12-2019 (Α∆Α: ΨΩΘ57ΛΚ-ΧΕΙ) απόφαση έγκρισης
διάθεσης πίστωσης της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για το έργο:
«ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
11. Την υπ΄αριθµ. TTTTT.. (πρακτικό Νο TTTTTTT. Α∆Α:
TTTTTTT..) απόφαση της Επιτροπής Προγραµµατισµού της Περιφέρειας
Κρήτης, που αφορά την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης και του Υπουργείου
Προστασίας
του
Πολίτη/Αρχηγείο
Ελληνικής
Αστυνοµίας/Αστυνοµική
Ακαδηµία/Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου για την
εκτέλεση του εν λόγω έργου.
13. Το αρ. υπ΄αριθµ. 8039/6/67-δ έγγραφο του Γραφείου ∆ιαχείρισης του Τµήµατος
∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου,
συµφωνούνε και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει:
1) Περιεχόµενα.
2) Προοίµιο.
3) Αντικείµενο προγραµµατικής σύµβασης.
4) Σκοπός και περιεχόµενο του Έργου.
5) Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα των Συµβαλλοµένων.
6) Προϋπολογισµός- Ποσά και Πόροι Χρηµατοδότησης.
7) ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Προγραµµατικής Σύµβασης.
8) Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
9) Ρήτρες.
10) Ειδικοί Όροι.
11) Τελικές ∆ιατάξεις.
Άρθρο 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης και το Υπουργείο
Προστασίας
του
Πολίτη/Αρχηγείο
Ελληνικής
Αστυνοµίας/Αστυνοµική
Ακαδηµία/Σχολή
Αστυφυλάκων/Τµήµα
∆οκίµων
Αστυφυλάκων
Ρεθύµνου
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συνεργάζονται µε τη παρούσα προγραµµατική σύµβαση προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι εργασίες επεµβάσεων και αποκαταστάσεων στις εγκαταστάσεις
της Σχολής ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου.
Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης στα πλαίσια εφαρµογής των
σχετικών διατάξεων περί προγραµµατικών συµβάσεων, εκφράζει τη βούλησή της
και συναινεί από κοινού µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου και η Ι.Μ.Λ.Σ &
Σφακίων, για τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε βάση τους παρακάτω
όρους.
Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση έχει ως αντικείµενο τη συνεργασία των
παραπάνω φορέων, για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από TTTTTTTTTT.., και τους όρους
που θέτει η υπ΄αριθµ. ΑπόφασηTTTTTTTTTTTTT., περί έγκρισης
µελέτης επεµβάσεων αποκαταστάσεων στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός είναι η αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων
της Σχολής των ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου όπως αυτές αναλύονται στην
εγκεκριµένη µελέτη του έργου.
Περιληπτικά θα πραγµατοποιηθούν επεµβάσεις αποκατάστασης και επισκευών:
•
Φέρουσας ικανότητας κτιρίων, όπως αυτών των λουτρών αι της πρόσοψης
της εκκλησίας
•
Στεγανότητας, όπως αυτών των λουτρών και της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων
•
Σταθεροποίησης λιθοδοµών, όπως αυτό της περίφραξης και του κτιρίου
∆ιοίκησης
•
Ασφάλειας λοιπών κατασκευών όπως αυτό της εισόδου των εστιατορίων και
την καθαίρεση κατεστραµµένου στεγάστρου
•
Αναλυτικά οι εργασίες αναφέρονται στην εγκεκριµένη Τεχνική ΈκθεσηΤεχνική Περιγραφή του έργου.
Άρθρο 5
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης αναλαµβάνει:
1.
Να εγκρίνει τη πίστωση ύψους εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (110.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας
σύµβασης, για την υλοποίηση του αντικειµένου της και τη πληρωµή ανάλογου
φυσικού αντικειµένου, αµέσως µετά τη προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΡ στο Περιφερειακό Ταµείο της Περιφέρειας
Κρήτης.
2.
Να εκτελέσει, ως Φορέας Υλοποίησης, το έργο του άρθρου 3 της παρούσας
σύµβασης , σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων έργων και
προµηθειών και των έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ, τους κανόνες της
επιστήµης και τη νόµιµη άδεια όπου και αυτή κατά Νόµο απαιτείται και βάσει των
συµπεριλαµβανοµένων στα άρθρα 3 και 6. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την
υλοποίηση του έργου θα είναι το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ΤΕ ΠΕΡ.
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3.
Να υλοποιήσει το αντικείµενο του άρθρου 3 της παρούσας σύµβασης,
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη η οποία θα εκπονηθεί µε ευθύνη Υπουργείο
Προστασίας
του
Πολίτη/Αρχηγείο
Ελληνικής
Αστυνοµίας/Αστυνοµική
Ακαδηµία/Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, θα
εγκριθεί αρµοδίως, θα παραδοθεί προς δηµοπράτηση στην ∆ΤΕ της ΠΕΡ και θα
αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
4.
Να συµµετέχει στην κοινή επιτροπή, για την ορθή παρακολούθηση
εφαρµογής των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
5.
Να τοποθετήσει ενηµερωτική πινακίδα στο χώρο εκτέλεσης του έργου που
θα περιλαµβάνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που το αφορούν, δηλαδή το τίτλο
του έργου, το φορέα χρηµατοδότησης, το προϋπολογισµό του και την ηµεροµηνία
της προγραµµατικής σύµβασης.
6.
Να προσκοµίσει στο Περιφερειακό Ταµείο της Περιφέρειας Κρήτης, για την
πληρωµή του ποσού του προϋπολογισµού της σύµβασης, αντίγραφα συµβάσεων,
αποφάσεων κλπ δικαιολογητικών που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, των
τιµολογίων του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης και τη βεβαίωση της κοινής
επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας σύµβασης , σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
παραπάνω.
7.
Να τηρήσει απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης που συνεπάγεται
και τη πραγµατοποίηση των πληρωµών, µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία ισχύος της
σύµβασης.
8.
Σε περίπτωση προβλήµατος υλοποίησης της σύµβασης να ενηµερώνει
εγγράφως το Περιφερειακό Ταµείο της Περιφέρειας Κρήτης, προκειµένου να
αποδεσµεύεται η αναπορρόφητη πίστωση και να άρει την ισχύ της σύµβασης
9.
Οι συνέπειες µη πιστής εφαρµογής των όρων της σύµβασης βαραίνουν το
φορέα υλοποίησης του αντικειµένου της.
Το Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου της Σχολής Αστυφυλάκων του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναλαµβάνει:
1.
Την παράδοση ενός (1) πλήρους φακέλου µελέτης του έργου, σε 2 πλήρεις
σειρές, αρµοδίως εγκεκριµένη, για τη δηµοπράτηση του έργου από τη ∆.Τ.Ε. της
Π.Ε.Ρ.
2.
Να συµµετέχει στην κοινή επιτροπή για την ορθή παρακολούθηση
εφαρµογής των όρων της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο
συνολικό
ποσό
των
Εκατόν
∆έκα
χιλιάδων
Ευρώ
(110.000,00€),
συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ και θα διατεθεί από τις πιστώσεις µε Κ.Α.
2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Άρθρο 7
∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και
για χρονικό διάστηµα δύο ετών.
Άρθρο 8
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε
την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα το Ρέθυµνο.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
7
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• Ελένη Αντωνογιαννάκη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ∆ΤΕ ΠΕΡ µε αναπληρώτρια
την Στυλιανή Βουρβαχάκη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ της ίδιας υπηρεσίας.
• Σπυρίδωνα Γερµανάκη του Αντωνίου, µε αναπληρωτή τον Νικόλαο
Τζανακάκη του Αποστόλου
Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι:
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αναφερόµενου έργου στο άρθρο 3 της
παρούσας σύµβασης και της απορρόφησης της πίστωσης, κατά τα άρθρα 5 και 6, η
εποπτεία και η πιστή εφαρµογή όλων των όρων της παρούσας σύµβασης. Η
επιτροπή δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση άλλο συλλογικό όργανο, που κατά
την κείµενη νοµοθεσία είναι αρµόδιο να γνωµοδοτεί, και 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.
Άρθρο 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.
Άρθρο 10
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης. 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.
10.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.) που συντάσσονται 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 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.
10.3 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 του Κυρίου του Έργου,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
8

ΑΔΑ: 6ΞΖΔ7ΛΚ-ΒΝΧ
Άρθρο 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών,
µετά από σχετική έγκριση των αρµοδίων οργάνων.
2.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική
σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση
αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση.
3.
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.
4.
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 ∆ικαστήρια Ρεθύµνου.
5.
Σε περίπτωση µη πιστής εφαρµογής της παρούσας σύµβασης η Περιφέρεια
Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης αποκτά µονοµερώς το δικαίωµα της µη
χρηµατοδότησης του αντικειµένου της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 6 αυτής,
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:
«Επισηµαίνουµε ότι και αυτό το έργο είναι αρµοδιότητα άλλων φορέων (Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη). Επιπλέον, πρόκειται για µπάλωµα µε πίστωση ύψους
εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (110.000,00€), τη στιγµή που όπως η ίδια η εισήγηση
αναφέρει «Tη ηλικία των κτιρίων καθώς και οι ιδιαιτερότητες χρήσης ορισµένων εξ
αυτών θα απαιτούσε µια ριζική αποκατάσταση µεγάλης κλίµακας.»
Έχουµε και στο παρελθόν επισηµάνει για την αδιέξοδη και αντεργατική πολιτική
επιλογή των ∆ιαβαθµιδικών και των Προγραµµατικών Συµβάσεων και την επιπλέον
επιβάρυνση των υπαλλήλων των υποστελεχωµένων τεχνικών υπηρεσιών της
περιφέρειας, που µολονότι δεν προλαβαίνουν να καλύψουν ολοκληρωµένα τις
βασικές και πολλαπλές αρµοδιότητες της δικιάς τους υπηρεσίας, φορτώνονται κι
άλλες αρµοδιότητες».
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 04-05-2020

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Προγραµµατισµού
Αντώνης Παπαδεράκης

Τα Μέλη

Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηµατικότητας Εµπορίου,
Καινοτοµίας και Κοινωνικής
Οικονοµίας ΠΚ
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Ηράκλειο 19 Μαΐου 2020
Αρ. πρωτ.: 92558
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μαρία Κουτάντου
Τηλέφωνα
:2813 400.237
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύµνου
2. Συντονίστρια Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύµνου
- ∆/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σµού ΠΚ

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 16/2020 απόφασης Επιτροπής Προγραµµατισµού.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 16/2020 απόφασης της Επιτροπής Προγραµµατισµού (πρακτικό Νο 3/0405-2020), που αφορά στην Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης της Σχολής Αστυφυλάκων
– Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου και του Οργανισµού Ανάπτυξης
Κρήτης, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ» µε Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ502, 17ο Υποέργο (νέο):
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ποσού 110.000,00 €.
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Νίκη Βαρδιάµπαση

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηµατικότητας Εµπορίου,
Καινοτοµίας και Κοινωνικής Οικονοµίας ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ
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