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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/11-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 103/2020
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 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/2305-2020), 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),
Δανδουλάκης
Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης 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 Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/νσης
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Τουρισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιαννής
Δημήτριος, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα 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 4.2: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας, για την «Παραχώρηση χρήσης του
μηχανήματος έργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (grader) από την Περιφέρεια
Κρήτης / ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας».
Το Περιφερειακό Συμβούλιο 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 Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ………. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ(ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το με αρ. πρωτ. 164553/31-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το
άρθρο 99 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-122010).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 273 και 283 του Ν. 3852/2010 περί Περιουσίας των
Περιφερειών και τελικών ρυθμίσεων (κατ’ εφαρμογή του οποίου οι Περιφέρειες
από την έναρξη λειτουργίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,
υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των
εμπραγμάτων και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).
4. Την αριθ. 119144/13-12-1968 (ΦΕΚ 679 Β΄) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
«Περί του τρόπου λειτουργίας, συντηρήσεως, επισκευών, διαθέσεως, των
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καταβλητέων μισθωμάτων των μηχ/των των Νομαρχιακών Ταμείων και του
τρόπου διενέργειας των δαπανών του μηχανικού εξοπλισμού αυτών», όπως
τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει.
5. Το με αρ. πρωτ.8384/15-7-2020 έγγραφο-αίτημα του Δήμου Ιεράπετρας που
αφορά στην παραχώρηση της χρήσης του ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών
(grader) και βεβαιώνει ότι ο Δήμος διαθέτει προσωπικό ειδικότητας χειριστή
grader.
6. Το γεγονός ότι:
α)
Η ΠΕ Λασιθίου διαθέτει grader, μηχάνημα έργων (ΜΕ) βασικό για τον
καθαρισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των τάφρων του, ενώ
διαθέτει πλέον μόνο ένα χειριστή ΜΕ, ο οποίος όμως δεν διαθέτει δίπλωμα και άδεια
χειρισμού ισοπεδωτή γαιών (grader).
β)
Ο Δήμος Ιεράπετρας διαθέτει μόνιμο προσωπικό ειδικότητας χειριστή
ισοπεδωτή γαιών,
γ)
Η ανάγκη για τον καθαρισμό του επαρχιακού δικτύου είναι συνεχής και η
σύναψη της διαβαθμιδικής συνεργασίας παραχώρησης του grader θα συμβάλλει
θετικά σ΄αυτό.
δ)
Με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στη Διοικητική
Περιφέρεια του Δήμου Ιεράπετρας και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και
συγκεκριμένα:
i) για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου προκειμένου
να καθαρίζεται μέρος του επαρχιακού οδικό δίκτυου , όπως αναφέρεται στο Σχέδιο
της σύμβασης που επισυνάπτεται,
ii) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές του Δήμου, που
προκύπτουν λόγω των αυξημένων μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων που ασκούν οι
Δήμοι μετά τον νόμο του Καλλικράτη,
7.Τους όρους του Σχεδίου της σύμβασης σύμφωνα με τους οποίους καθορίζονται οι
λεπτομέρειες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του Μηχανήματος.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή η παραχώρηση του εν λόγω μηχανήματος
θα είναι αμοιβαία επωφελής αφού θα εξυπηρετηθεί η ευρύτερη περιοχή της
Ιεράπετρας και η ΠΕ Λασιθίου με την βελτίωση της προσβασιμότητας του
επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση σας, για τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ
της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας, για την «Παραχώρηση
χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (grader) από
την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας» χωρίς καταβολή
μισθώματος, με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας για την υλοποίηση
του αναφερόμενου σκοπού, σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά προβλέπονται
στο συνημμένο Σχέδιο της σύμβασης και με περίοδο παραχώρησης από την
υπογραφή της έως την 30/6/2021.
4. Την εισήγηση του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Λασιθίου και μέλους του Π.Σ.
5. Τις απόψεις των μελών του.
Μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας, για την «Παραχώρηση χρήσης
του μηχανήματος έργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (grader) από την
Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας» χωρίς καταβολή
μισθώματος, με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας για την υλοποίηση
του αναφερόμενου σκοπού, σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά προβλέπονται
στο Σχέδιο της σύμβασης και με περίοδο παραχώρησης από την υπογραφή της έως
την 30/6/2021, ως παρακάτω:
Στο Ηράκλειο, σήμερα την … / .. / 2020 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ που εδρεύει στο Ηράκλειο, - Πλατεία Ελευθερίας, που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και
2. ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που εδρεύει στην Ιεράπετρα, Δημοκρατίας 31, που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θεοδόσιο Καλαντζάκη .
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά:
I.
Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-062010) και ειδικότερα το άρθρο 99 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και
εξακολουθεί να ισχύει.
II. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-122010).
III. Τις διατάξεις των άρθρων 273 και 283 του Ν. 3852/2010 περί Περιουσίας των
Περιφερειών και τελικών ρυθμίσεων (κατ’ εφαρμογή του οποίου οι Περιφέρειες
από την έναρξη λειτουργίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,
υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και
των εμπραγμάτων και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).
IV. Την αριθ. 119144/13-12-1968 (ΦΕΚ 679 Β΄) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
«Περί του τρόπου λειτουργίας, συντηρήσεως, επισκευών, διαθέσεως, των
καταβλητέων μισθωμάτων των μηχ/των των Νομαρχιακών Ταμείων και του
τρόπου διενέργειας των δαπανών του μηχανικού εξοπλισμού αυτών», όπως
τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει.
V. Το υπ΄άριθμ.8384/15-7-2019 Έγγραφο του Δήμου Ιεράπετρας
VI. Την αριθ….. ../ 2020 (πρακτικό …/………) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας σύμβασης (ΑΔΑ:…………….).
VII. Την αριθ. …./ 2020 (πρακτικό ………/…………) Απόφαση της Επιτροπής
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
της παρούσας σύμβασης (ΑΔΑ:…………)..
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα:
1. Περιεχόμενα
2. Προοίμιο
3. Αντικείμενο της σύμβασης
4. Χώρος εργασίας μηχανήματος
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5.
6.
7.
8.

Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων
Επιτροπή Παραλαβής και Παράδοσης – Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της σύμβασης
9. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης
10. Ρήτρες-Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στην Διοικητική Περιφέρεια
του Δήμου Ιεράπετρας και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και συγκεκριμένα:
α) την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε χειριστές
μηχανημάτων και εργάτες προκειμένου να καθαρίζεται το επαρχιακό οδικό δίκτυο και
β) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές του Δήμου
Ιεράπετρας, που προκύπτουν λόγω των αυξημένων μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων
που ασκούν οι Δήμοι από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
θα παραχωρηθεί προς χρήση στο Δήμο Ιεράπετρας από την Περιφερειακή Ενότητα
Λασιθίου, χωρίς καταβολή μισθώματος, δυνάμει της παρούσας σύμβασης το
Μηχάνημα Έργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader).
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά ειδικότερα στην από μέρους της Περιφέρειας Κρήτης /
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου παραχώρηση προς χρήση στο Δήμο Ιεράπετρας,
ενός μηχανήματος έργου της, ήτοι του ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader),
χωρίς καταβολή μισθώματος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται με το
άρθρο 9 της παρούσας και με σκοπό:
α) ) την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε χειριστές
μηχανημάτων και εργάτες προκειμένου να καθαρίζεται το επαρχιακό οδικό δίκτυο και
β) την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές του Δήμου Ιεράπετρας,
που προκύπτουν λόγω των αυξημένων μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων που ασκούν
οι Δήμοι από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραχωρηθέντος μηχανήματος είναι τα ακόλουθα:
Είδος μηχανήματος: Ισοπεδωτής Γαιών
Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 5138 ΚΥ
Εργοστάσιο Κατασκευής: HBM-NOBAS
Τύπος: SHM 5NT-1
Αριθμός Πλαισίου: 4000670406
Εργοστ. Κατασκ. Κινητήρα: PERKINS
Τύπος Κινητήρα: 1106C-E60TA(2374/2200)
Αριθμός Κινητήρα: VK38030U095941L
Παραγ. Ισχύος: 181 HP
Καύσιμο Κινητήρα: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
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ΑΡΘΡΟ 4
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Χώρος εργασίας του μηχανήματος έργου ορίζεται η διοικητική περιφέρεια του Δήμου
Ιεράπετρας και εφόσον παραστεί ανάγκη και όμορων δήμων.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης που θα προκύψει κατά
την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης έχει ως εξής:
5.1 Τα Καύσιμα και τα λιπαντικά θα καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται
στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιεράπετρας του τρέχοντος οικονομικού έτους, από
τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα του Δήμου.
Επίσης τα καύσιμα και τα λιπαντικά που αφορούν εργασίες σε επαρχιακούς δρόμους
θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
5.2 Οι συντηρήσεις και επισκευές του μηχανήματος που θα προκύψουν, θα
καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου
Ιεράπετρας του τρέχοντος οικονομικού έτους και από τις οποίες καλύπτονται και
αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα του Δήμου.
5.3 Τα τέλη χρήσης καθώς και η ασφάλιση καλύπτονται από την Περιφέρεια Κρήτης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση της παρούσας θα αρχίσει μετά την υπογραφή της και με την υπογραφή
του πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα
διαρκέσει έως τη λήξη της, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 9 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
7.1 Ο Δήμος Ιεράπετρας αναλαμβάνει:
7.1.1 Να χρησιμοποιήσει τον ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) εντός της
Διοικητικής του περιφέρειας σε εργασίες του Δήμου (π.χ. καθαριότητας των
αγροτικών οδών), καθώς και για τον καθαρισμό και την διατήρηση οδοστρώματος και
των τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου σε καλή κατάσταση. Εφόσον παραστεί
ανάγκη θα χρησιμοποιείται και σε όμορους δήμους.
7.1.2 Να διαθέσει, για τον χειρισμό του μηχανήματος, χειριστή, έχοντα τα απαραίτητα
νόμιμα προσόντα π.χ. άδεια που να καλύπτει την κατηγορία του μηχανήματος.
7.1.3 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όπου θα κριθεί από το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας ή το γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ή την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απαραίτητη η χρήση του μηχανήματος, ο Δήμος θα
διαθέτει αμέσως και κατά προτεραιότητα το μηχάνημα με το χειριστή του.
7.1.4 Να παραδώσει το μηχάνημα έργου μετά τη λήξη της παρούσας στην
κατάσταση που το είχε παραλάβει.
7.1.5 Τις δαπάνες των καυσίμων και λιπαντικών, της τακτικής και έκτακτης
συντήρησης, ενημερώνοντας ανελλιπώς το βιβλίο του μηχανήματος και την αρμόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης ( Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου ).
7.1.6 Την έκδοση διαταγών κίνησης του μηχανήματος καθώς και οποιωνδήποτε
άλλων εγγράφων, αποφάσεων κλπ απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας και
σύμφωνα με όσα απορρέουν από αυτή και τις συναφείς ισχύουσες διατάξεις.
7.1.7 Την έκδοση όλων των απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων (περιβαλλοντικές,
κ.λ.π.). Επίσης σε περίπτωση που απαιτείται εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση των
εργασιών που θα εκτελεσθούν με το μηχάνημα που παραχωρείται στο Δήμο, την
αποκλειστική ευθύνη (μελέτη, επίβλεψη κλπ ) θα έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου.
7.1.8 Την ευθύνη για τυχόν ζημιές και βλάβες που δεν καλύπτονται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μηχανήματος.
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7.1.9 Να ορίσει μέλος του στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των
μηχανημάτων του άρθρου 8 της παρούσας, με αναπληρωτή του.
7.1.10 Να ορίσει μέλος του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της
παρούσας με αναπληρωτή του.
7.2 Η Περιφέρεια Κρήτης (Π.Ε. Λασιθίου) αναλαμβάνει:
7.2.1 Να παραχωρήσει προς χρήση, χωρίς καταβολή μισθώματος, του ΜΕ 5138 ΚΥ
Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) στο Δήμο Ιεράπετρας.
7.2.2 Να παράσχει στο Δήμο οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία στα πλαίσια
αυτής της σύμβασης για την υλοποίησή της.
7.2.3 Τις δαπάνες των καυσίμων και λιπαντικών σε περίπτωση που οι εργασίες
γίνονται σε επαρχιακούς δρόμους , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Λασιθίου.
7.2.4 Όπου απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση
της σύμβασης, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των μερών
προς τους φορείς αυτούς.
7.2.5 Να ορίσει τα μέλη της στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των
μηχανημάτων, με τους αναπληρωτές τους.
7.2.6 Να ορίσει μέλη του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της
παρούσας με αναπληρωτές τους.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
8.1 Για την παραλαβή και παράδοση του μηχανήματος έρχου θα συγκροτηθεί
Επιτροπή με απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με την επωνυμία
«Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης μηχανήματος έργου», με έδρα τον Άγιο
Νικόλαο Λασιθίου, για τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας.
Η Ανωτέρω Επιτροπή, αποτελείται από τρία (3) μέλη, με αντικείμενο την παραλαβή
και παράδοση του μηχανήματος έργου και συγκεκριμένα:
- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ιεράπετρας, με τον αναπληρωτή του και
- έναν (1) εκπρόσωπο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου, με τον
αναπληρωτή του.
Αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη
πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της
«Επιτροπής παραλαβής και παράδοσης μηχανημάτων» και τους
αναπληρωτές τους.
8.2. Για την παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσας σύμβασης συστήνεται
όργανο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με την επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ιεράπετρας, με τον αναπληρωτή του και
- έναν (1) εκπρόσωπο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου, με τον
αναπληρωτή του.
Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής θα γίνει με τον ορισμό των μελών της,
καθώς και των αναπληρωτών τους, από τους νόμιμους εκπροσώπους των
συμβαλλομένων μερών.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα
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των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση
της παρούσας 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. Επίσης, η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων
αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας, καθώς και η πιστοποίηση
γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.
Επίσης η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει για την προτεραιότητα των
καθαρισμών στο οδικό δίκτυο και πάντως ως προτεραιότητα τίθεται το επαρχιακό
δίκτυο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και σε κάθε
περίπτωση που το ζητήσει έστω και ένα μέλος 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 9
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και
λήγει την 30-6-2021.
Η διάρκεια της παρούσας ΠΣ μπορεί να παραταθεί μετά από σχετική απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Η Περιφέρεια Κρήτης / Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου διατηρεί το δικαίωμα
μονομερούς λύσης της σύμβασης.

•

•

ΑΡΘΡΟ 10
ΡΗΤΡΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών
ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας
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•

•

•

•

•
•

προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο
αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της παρούσας σύμβασης από το Δήμο,
τούτος υποχρεούται να επιστρέψει στην Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή
Ενότητα Λασιθίου) το μηχάνημα έργου.
Καμία τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς να
εγκρίνεται και να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των
συμβαλλομένων μερών.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των
αρμοδίων οργάνων.
Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα
σύμβαση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων σε συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από την παρούσα σύμβαση.
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μηχανήματος έργου.
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.

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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κρήτης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο
: 2813400237
e-mail
: tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 14 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ.: 176581

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΕ Λασιθίου

ΚΟΙΝ:

- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Λασιθίου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 103/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Κρήτης.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
103/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 10/11-08-2020), η
οποία αφορά στην Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ
της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας, για την «Παραχώρηση χρήσης
του μηχανήματος έργου ΜΕ 5138 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (grader) από την
Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
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