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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/11-08-2020
Αριθµ. Απόφασης 102/2020
Στο Ηράκλειο σήµερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 µ.µ.
πραγµατοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας
αρ. 2 Ηράκλειο), δια ζώσης κεκλεισµένων των θυρών, συνεδρίαση των µελών
του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά
τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν µε την αριθµ. 69/2019
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύµφωνα µε το άρθρο 10
της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και τα άρθρα 14 και 15
της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 169306/05-08-2020
Πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: Ανδρουλάκης
Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαµβακάς Λάµπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης
(Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής
Ενότητας
Λασιθίου),
∆ανδουλάκης
Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καµπουράκης Λάµπρος,
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύµνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης,
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος,
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία,
Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου), Ξυλούρης Νικόλαος,
Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Παρασύρης Ιωάννης,
Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Σπυρόπουλος
Γεώργιος, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης
Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εµµανουήλ,
Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογηµένα οι Περιφερειακοί
Σύµβουλοι κ.κ.: Γύπαρης Κωνσταντίνος, Ξενικάκης Κωνσταντίνος και Συντυχάκης
Εµµανουήλ.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόµιµα οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Ευθύµιος
(Θέµης) και Λεονταράκης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Αυγενάκης Ελευθέριος
Υφυπουργός Αρµόδιος για θέµατα Αθλητισµού, Ραπτάκη Μαρία Γενική
∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, ∆ασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος
Προϊστάµενος ∆/νσης Τουρισµού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι:
Βαρδιάµπαση Νίκη, Γιαννής ∆ηµήτριος, Γιατροµανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη
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∆έσποινα και Νοικοκυράκης Εµµανουήλ υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών
Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ: Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Μανουσάκης
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και Πιαγκαλάκης Γεώργιος αποχώρησαν
κατά δήλωσή τους στο Προεδρείο από τη συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης µε θέµα:
Γ. «Προστασία του φαραγγιού της Κανδάνου - Κατάργηση της λατοµικής
περιοχής Καντάνου των 347,893 στρ. και τροποποίηση - περιορισµό της
αυστηρά στα 59,598 στρ. µέχρι το τέλος λειτουργίας του υφιστάµενου
λατοµείου».
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4.1: Έγκριση σύναψης Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ
της Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Αποκορώνου µε αντικείµενο την
«ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 230.000,00 €, 2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.530.000,00 €, 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆.Ε ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,
Προϋπολογισµού 2.350.000,00 €.», άνευ οικονοµικού ανταλλάγµατος.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο 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 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»] QQQ. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν
2. Το Π.∆. 149/2010: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το µε αρ. πρωτ. 167138/04-08-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Ιστορικό:
Ο ∆ήµος Αποκορώνου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, προγραµµατίζει
την εκτέλεση των έργων:
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019, Προϋπολογισµού 230.000,00 €,
2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13
ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.530.000,00 €,
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆.Ε ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.350.000,00 €,
που θα αναφέρονται όλα µαζί στο εξής, χάριν συντοµίας, ως το «Έργο».
Ο ∆ήµος Αποκορώνου διαθέτει υπο-στελεχωµένη Τεχνική Υπηρεσία, που
αποτελείται από έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ / Προϊστάµενο της Υπηρεσίας
και έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ.
∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση του Τµήµατος
Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διοίκηση του Έργου (στελέχωση επιτροπών
παραλαβής αφανών εργασιών, προσωρινής / οριστικής παραλαβής ή άλλης
επιτροπής του ν. 4412/2016), δεν δύναται να ανταποκριθεί στην υλοποίηση
αυτού.
Η Περιφέρεια Κρήτης – και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων –
διαθέτει εξειδικευµένη Τεχνική Υπηρεσία, µε προσωπικό που διαθέτει
τεχνοκρατική γνώση και εµπειρία, καθώς και συγκρότηση τέτοια, που επιτρέπει
την αποτελεσµατική διαχείριση έργων και µελετών για ένα ευρύ σύνολο έργων
συµπεριλαµβανοµένων και των έργων οδοποιίας και των κτιριακών έργων.
Ένεκα του γεγονότος ότι:
- η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αποκορώνου έχει έλλειψη σε προσωπικό
όλων των ειδικοτήτων µηχανικών για την στελέχωση επιτροπών παραλαβής
αφανών εργασιών, προσωρινής / οριστικής παραλαβής ή άλλης επιτροπής
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του Έργου,
- η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου, της
συνεργασίας της µε άλλους φορείς και της προσπάθειάς της για την ισόρροπη
ανάπτυξη της Κρήτης, προτίθεται να συµβάλλει στην εκτέλεση του Έργου,
η Περιφέρεια Κρήτης και ο ∆ήµος Αποκορώνου συµφωνούν ούτως ώστε, η
Περιφέρεια να διαθέσει τους απαραίτητους µηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ για τη
στελέχωση των επιτροπών αφανών εργασιών, προσωρινής / οριστικής ή άλλης
επιτροπής εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του Έργου.
Οι ανωτέρω µηχανικοί θα ορίζονται από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Χανίων κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αποκορώνου.
Αντικείµενο της σύµβασης του θέµατος αποτελεί η συνεργασία και η
παροχή υπηρεσιών τεχνικής υπηρεσίας από την Περιφέρεια Κρήτης / ∆/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στο ∆ήµο Αποκορώνου
(Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης αυτού), σε επίπεδο στελέχωσης
των επιτροπών διενέργειας διαδικασιών εκτέλεσης του Έργου.
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και
λήγει σε τρία (3) έτη και έξι (6) µήνες, µε την ολοκλήρωση και παράδοση του
Έργου.
Προϋποθέσεις:
Για τη σύναψη της ανωτέρω σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας
απαιτείται η έγκριση σύναψης αυτής από το Περιφερειακό Συµβούλιο της
Περιφέρειας Κρήτης και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αποκορώνου.
Θεσµικό πλαίσιο - ∆ιατάξεις:
1. Ο 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»] - Q και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018), ως ισχύει.
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2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και ειδικότερα το
άρθρο 99 αυτού, ως ισχύει.
3. Το Π.∆. 149/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ
242/Α/27.12.2010), ως ισχύει.
4. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», ως
ισχύει.
5. Η µε αριθ. 4050/2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης «Έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Αποκορώνου» (ΦΕΚ Β΄2104/2012), ως ισχύει.
6. Το άρθρο 44 του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούµενες αποφάσεις:
1. Η µε αριθ. πρωτ. 166728/10-7-2019 (Α∆Α: ΩΓ147ΛΚ-5ΣΘ) απόφαση έγκρισης
διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υλοποίηση των έργων:
1) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019», προϋπολογισµού 230.000,00 € και
2) «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13
ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», προϋπολογισµού 2.530.000,00 €.
2. Η µε αριθ. πρωτ. 334568/31-12-2019 (Α∆Α: 63Ψ47ΛΚ-ΙΧΨ) απόφαση έγκρισης
διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υλοποίηση του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆.Ε ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», προϋπολογισµού 2.350.000,00 €.
3. Το µε αριθ. πρωτ. 5418/23-7/2020 έγγραφο – αίτηµα του ∆ήµου Αποκορώνου για
τη σύναψη της παρούσας σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας.
4. H µε αριθµό 108/πρακτ.16/29-7-2020 (Α∆Α: 6410ΩΨΤ-ΦΨΓ) απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αποκορώνου για την έγκριση σύναψης της
ανωτέρω σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας
Συµπεράσµατα – Προτάσεις:
Για τους παραπάνω λόγους και
εκτιµώντας την υφιστάµενη ανάγκη για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου
και
ii. δεδοµένου ότι ο ∆ήµος Αποκορώνου έχει έλλειψη σε προσωπικό όλων των
ειδικοτήτων µηχανικών,
i.

Εισηγούµαστε:
Α) Την έγκρισή σας για τη σύναψη Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Αποκορώνου µε αντικείµενο την «ΑΣΚΗΣΗ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,
Προϋπολογισµού 230.000,00 €, 2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού
2.530.000,00 €, 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ∆.Ε ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.350.000,00 €.», άνευ οικονοµικού
ανταλλάγµατος.
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Β) Τον ορισµό του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Γύπαρη ως
εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, µέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 6 της ανωτέρω Σύµβασης, µε αναπληρωτή τον Εντεταλµένο
Περιφερειακό Σύµβουλο στον τοµέα Τουρισµού και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ.
Κυριάκο Κώτσογλου.
Η ανωτέρω Σύµβαση ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας θα υπογραφεί από τους νόµιµους
εκπροσώπους των συµβαλλοµένων.
Αναλυτικά τα περιεχόµενα αυτής αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο, που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης».
4. Την εισήγηση του κ. Καλογερή Νικολάου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου
5. Τις απόψεις και των µελών του.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη σύναψη Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Αποκορώνου µε αντικείµενο την «ΑΣΚΗΣΗ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,
Προϋπολογισµού 230.000,00 €, 2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού
2.530.000,00 €, 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ∆.Ε ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.350.000,00 €.», άνευ οικονοµικού
ανταλλάγµατος, ως παρακάτω:
«Στα Χανιά, σήµερα την Q/Q/2020, ηµέρα QQQQQQ., οι παρακάτω
συµβαλλόµενοι:
1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (A΄ Συµβαλλόµενος), µε ΑΦΜ 997579388 / B’ ∆ΟΥ
Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη,
2. Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (Β΄ Συµβαλλόµενος – Κύριος του Έργου), µε
ΑΦΜ 997570100 / ∆ΟΥ Χανίων, που εδρεύει στον οικισµό Βρυσών Αποκορώνου
Χανίων και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Αποκορώνου κ.
Χαράλαµπο Κουκιανάκη, και
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις αποφάσεις
των ∆ιοικητικών Οργάνων, και συγκεκριµένα:
Το 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»] - Q και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018), ως ισχύει.
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010) και ειδικότερα το άρθρο 99 αυτού, ως ισχύει.
2. Το Π.∆. 149/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ
242/Α/27.12.2010), ως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», ως ισχύει.
4. Τη µε αριθ. 4050/2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης «Έγκριση του Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αποκορώνου» (ΦΕΚ Β΄2104/2012), ως
ισχύει.
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5. Το άρθρο 44 του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Τη µε αριθ. πρωτ. 166728/10-7-2019 (Α∆Α: ΩΓ147ΛΚ-5ΣΘ) απόφαση
έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υλοποίηση
των έργων:
1) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», προϋπολογισµού 230.000,00 € και
2) «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», προϋπολογισµού
2.530.000,00 €.
7. Τη µε αριθ. πρωτ. 334568/31-12-2019 (Α∆Α: 63Ψ47ΛΚ-ΙΧΨ) απόφαση
έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υλοποίηση
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ∆.Ε ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», προϋπολογισµού 2.350.000,00 €.
8. Το µε αριθ. πρωτ. 5418/23-7/2020 έγγραφο – αίτηµα του ∆ήµου
Αποκορώνου για τη σύναψη της παρούσας σύµβασης διαβαθµιδικής
συνεργασίας.
9. Τη µε αριθµό Q/πρακτQ./Q-Q-2020 (Α∆Α: QQQQQQQQQ)
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την
έγκριση σύναψης της παρούσας σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας.
10. Τη µε αριθµό 108/πρακτ.16/29-7-2020 (Α∆Α: 6410ΩΨΤ-ΦΨΓ) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αποκορώνου για την έγκριση
σύναψης της παρούσας σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας.
συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
1.1

1.2

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ∆ήµος Αποκορώνου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, προγραµµατίζει
την εκτέλεση των έργων:
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 230.000,00 €,
2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ
ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.530.000,00 €,
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆.Ε
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.350.000,00 €,
που θα αναφέρονται όλα µαζί στο εξής, χάριν συντοµίας, ως το «Έργο».
Ο ∆ήµος Αποκορώνου διαθέτει υπο-στελεχωµένη Τεχνική Υπηρεσία, που
αποτελείται από έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ / Προϊστάµενο της
Υπηρεσίας και έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ.
∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση του Τµήµατος
Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διοίκηση του Έργου (στελέχωση επιτροπών
παραλαβής αφανών εργασιών, προσωρινής / οριστικής παραλαβής ή
άλλης επιτροπής του ν. 4412/2016), δεν δύναται να ανταποκριθεί στην
υλοποίηση αυτού.
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1.3

Η Περιφέρεια Κρήτης – και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων –
διαθέτει εξειδικευµένη Τεχνική Υπηρεσία, µε προσωπικό που διαθέτει
τεχνοκρατική γνώση και εµπειρία, καθώς και συγκρότηση τέτοια, που
επιτρέπει την αποτελεσµατική διαχείριση έργων και µελετών για ένα ευρύ
σύνολο έργων συµπεριλαµβανοµένων και των έργων οδοποιίας και των
κτιριακών έργων.

1.4

Ένεκα του γεγονότος ότι:
- η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αποκορώνου έχει έλλειψη σε προσωπικό
όλων των ειδικοτήτων µηχανικών για την στελέχωση επιτροπών
παραλαβής αφανών εργασιών, προσωρινής / οριστικής παραλαβής ή
άλλης επιτροπής εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του
Έργου,
- η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου, της
συνεργασίας της µε άλλους φορείς και της προσπάθειάς της για την
ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, προτίθεται να συµβάλλει στην εκτέλεση
του Έργου,
η Περιφέρεια Κρήτης και ο ∆ήµος Αποκορώνου συµφωνούν ούτως ώστε, ο
πρώτος συµβαλλόµενος να διαθέσει τους απαραίτητους µηχανικούς ΠΕ ή
ΤΕ για τη στελέχωση των επιτροπών αφανών εργασιών, προσωρινής /
οριστικής ή άλλης επιτροπής εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την
εκτέλεση του Έργου.
Προς τούτο, η Περιφέρεια Κρήτης και ο ∆ήµος Αποκορώνου προχωρούν
στη σύναψη της παρούσας σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας για τη
διευθέτηση των λεπτοµερειών συνεργασίας των δύο συµβαλλοµένων, η
οποία περιέχει διατάξεις για την υλοποίηση του έργου και συγκεκριµένα:
o Αναγκαιότητα, σκοπός και περιεχόµενο της σύµβασης
o Αντικείµενο της σύµβασης
o Χρονική ∆ιάρκεια της σύµβασης
o Προϋπολογισµός της σύµβασης
o ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
o Επιτροπή Παρακολούθησης
o Τελικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η συνεργασία και η παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υπηρεσίας από την Περιφέρεια Κρήτης / ∆/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στον ∆ήµο
Αποκορώνου (Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης αυτού), σε
επίπεδο στελέχωσης των επιτροπών διενέργειας διαδικασιών εκτέλεσης του
Έργου.
Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Κρήτης θα διαθέσει τους απαραίτητους
µηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ για τη στελέχωση των επιτροπών αφανών εργασιών,
προσωρινής / οριστικής παραλαβής ή άλλης επιτροπής εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο κατά την εκτέλεση του Έργου.
Οι ανωτέρω µηχανικοί θα ορίζονται από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Χανίων κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αποκορώνου.
2.2 Το Έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στον
∆ήµο Αποκορώνου από τη θεοµηνία των 13 και 25 Φεβρουαρίου 2019.
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2.3 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύµβασης, απαιτείται η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς τον Β΄
Συµβαλλόµενο για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά σε κάθε επίπεδο, καθώς
και η αντίστοιχη υποχρέωση του Β΄ Συµβαλλόµενου όπως µε κάθε δυνατό
τρόπο και ανά πάσα στιγµή να παράξει διά των αιρετών εκπροσώπων και των
υπαλλήλων του κάθε απαιτούµενη υποβοήθηση και συνδροµή στο Έργο προς
τον Α΄ Συµβαλλόµενο.
2.4 Τυχόν αναγκαίες συµπληρώσεις - επεκτάσεις του αντικειµένου της παρούσας
σύµβασης µε άλλες συγκεκριµένες δράσεις ή εξειδικεύσεις, θα εγκρίνονται µε
απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας.
2.5 Το Έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες αυτού και µε τις
ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει
σε τρία (3) έτη και έξι (6) µήνες, µε την ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου.
3.2 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης µπορεί να παραταθεί µετά από εισήγηση
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και µε τη λήψη σχετικής απόφασης
των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών.
3.3 Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης
αναλύεται στο Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης του Έργου, που εκτιµάται να έχει
συνολική διάρκεια τρία (3) έτη, προσαυξηµένο κατά έξι (6) µήνες που αφορούν
στο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των
αρµοδίων – εµπλεκόµενων υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Η παρούσα σύµβαση δεν έχει οικονοµικό αντάλλαγµα. Πλην όµως είναι
εύλογο ότι τυχόν έξοδα υπαλλήλων και υπηρεσιών θα καλύπτονται από τον
φορέα στον οποίο ανήκουν.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
5.1 Η Περιφέρεια Κρήτης (Α΄ Συµβαλλόµενος) αναλαµβάνει:
Να εισφέρει την τεχνογνωσία και την εργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας της, σε
επίπεδο εκτέλεσης έργου και σχετικών ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 2
της παρούσας.
Να διαθέσει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργασθεί µε
ειδικευµένους επιστήµονες, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην
υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.
Να ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας και
να συνεργάζεται µε τους λοιπούς συµβαλλόµενους για την υλοποίηση του
αντικειµένου της σύµβασης.
Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τους λοιπούς
συµβαλλόµενους και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια, διευκολύνοντας το
8
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προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης.
Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας και
να συνεργάζεται µε τον τους λοιπούς συµβαλλόµενους για την υλοποίηση του
αντικειµένου της σύµβασης.
5.2 Ο ∆ήµος Αποκορώνου (Β΄ Συµβαλλόµενος- Κύριος του Έργου)
αναλαµβάνει:
Να εισφέρει την τεχνογνωσία και την εργασία της Τεχνικής του Υπηρεσίας σε
επίπεδο εκτέλεσης έργου που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Να διαθέσει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργασθεί µε
ειδικευµένους επιστήµονες, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην
υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.
Να ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας και
να συνεργάζεται µε τους λοιπούς συµβαλλόµενους για την υλοποίηση του
αντικειµένου της σύµβασης.
Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τους λοιπούς
συµβαλλόµενους και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια, διευκολύνοντας το
προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης.
Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας και
να συνεργάζεται µε τους λοιπούς συµβαλλόµενους για την υλοποίηση του
αντικειµένου της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
6.1 Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας Σύµβασης
∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας, τα συµβαλλόµενα µέρη συνιστούν την
παρακάτω Επιτροπή Παρακολούθησης, µε έδρα τα Χανιά,
αποτελούµενη από:
α) Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης (Α΄ Συµβαλλόµενος), ήτοι:
- Τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. RRRRRRRRRRRRR. µε αναπληρωτή
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. RRRRRRRRRR..
β) Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Αποκορώνου (Β΄ Συµβαλλόµενος), ήτοι:
- Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. RRRRRRRRR.. µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό
Σύµβουλο κ. RRRRRRRR...
γ) Έναν εκπρόσωπο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης (Α΄ Συµβαλλόµενος), ήτοι:
- Την Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων κ. Ελένη ∆οξάκη
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, µε αναπληρώτρια την Προϊσταµένη Τµήµατος
Εργαστηρίων Π.Ε. Χανίων κ. Χρυσούλα Χριστινάκη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται µε απόφαση των µελών αυτής, µε απλή
ψηφοφορία.
6.2 Αντικείµενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
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•

Ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται
για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης µε βάση την υφιστάµενη
νοµοθεσία και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής και η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.

•

Η εισήγηση προς τα αρµόδια συλλογικά όργανα των συµβαλλοµένων για
τυχόν αναγκαίες συµπληρώσεις - επεκτάσεις του αντικειµένου της
παρούσας σύµβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 αυτής.

•

Η εισήγηση προς τα αρµόδια συλλογικά όργανα των συµβαλλοµένων για
την παράταση προθεσµίας της παρούσας σύµβασης, όπως περιγράφεται
στο άρθρο 3 αυτής.

•

Η εισήγηση προς τα αρµόδια συλλογικά όργανα των συµβαλλοµένων για
οποιοδήποτε θέµα προκύψει και αφορά στην συνεργασία αυτή.

6.3 Για τα θέµατα της παρ. 6.2 ανωτέρω, τα οποία αναφέρονται περιοριστικά, η
Επιτροπή Παρακολούθησης θα λαµβάνει αποφάσεις µετά από συνεδρίαση, µε
απλή πλειοψηφία, στην οποία θα περιλαµβάνεται απαραίτητα η συναινετική
ψήφος του παρόντα εκπροσώπου του ∆ήµου Αποκορώνου.
6.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ
ειδοποιούνται εγκαίρως τα µέλη της 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.
6.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να ζητά τη γνώµη ή άποψη
εξειδικευµένου προσωπικού. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις ή απόψεις δεν είναι
δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις 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.
6.7 Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
7.1 Η παρούσα σύµβαση διέπεται και καταρτίστηκε σύµφωνα µε το ελληνικό
δίκαιο.
7.2 Εάν προκύψει κάποια διαφωνία µεταξύ των µερών από ή εξ αφορµής της
παρούσας συµφωνίας και τα δύο µέρη από κοινού θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια, προκειµένου η διαφωνία να επιλυθεί φιλικά. Σε περίπτωση
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αποτυχίας φιλικού διακανονισµού της διαφοράς, αυτή υπάγεται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Χανίων.
7.3 Κάθε δικόγραφο ή εξώδικο έγγραφο που αφορά στο παρόν και θα
απευθύνεται στους συµβαλλόµενους, θα κοινοποιείται νόµιµα στην έδρα τους.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως
µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µετά από σχετική έγκριση των
αρµοδίων οργάνων.
8.2 Καµιά τροποποίηση της παρούσας σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς
έγγραφο που να υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους των
συµβαλλοµένων µερών.
8.3 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων ή η ανοχή
καταστάσεων αντιθέτων προς τη σύµβαση από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση αυτών από τις υποχρεώσεις ή τα
δικαιώµατά τους».
Β) Τον ορισµό του Περιφερειακού Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Γύπαρη ως
εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, µέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 6 της ανωτέρω Σύµβασης, µε αναπληρωτή τον Εντεταλµένο
Περιφερειακό Σύµβουλο στον τοµέα Τουρισµού και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ.
Κυριάκο Κώτσογλου.
Η ανωτέρω Σύµβαση ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας θα υπογραφεί από τους
νόµιµους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο 11-08-2020
Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραµµατέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη

Τα µέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κρήτης
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. ∆/νση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάµπαση Νίκη
Τηλέφωνο
: 2813400233
e-mail
: tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 18 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ.:178034

ΠΡΟΣ:

1. ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ:

- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Χανίων
-Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού,
Περιβάλλοντος και Υποδοµών

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθµ. 102/2020 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου
Κρήτης.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 102/2020 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Νο 10/11-082020), η οποία αφορά στην Έγκριση σύναψης Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής
Συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Αποκορώνου µε
αντικείµενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13
ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 230.000,00 €, 2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΖΗΜΙΩΝ

ΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Ο∆ΙΚΟΥ

∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΙΕΣ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Προϋπολογισµού 2.530.000,00 €, 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο∆ΙΚΟΥ

∆ΙΚΤΥΟΥ

ΣΕ

ΟΛΕΣ

ΤΙΣ

∆.Ε

ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,
Προϋπολογισµού 2.350.000,00 €.», άνευ οικονοµικού ανταλλάγµατος.

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Κ.
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