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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθμός Απόφασης: 1059/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ
32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 183337/25-08-2020 Πρόσκληση
του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη, ήταν παρόντες:
1

Λιονή Μαρία

2

Γουλιδάκης Ιωάννης

3

Κακογιαννάκης Νικόλαος

4

Δασκαλάκη Καλλιόπη

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

Τακτικό Μέλος

6

Σκουλάς Νικόλαος

»

»

Τακτικό Μέλος

7

Χουδετσανάκη
Γιακουμάκη Ειρήνη
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
Κοπάσης Ελευθέριος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

8
9

10 Μανουσάκης Νικόλαος

-

Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Λασιθίου
Περιφερειακός
Σύμβουλος
»
»

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών
Θεμάτων
ΠΚ,
Αλεξάκης
Γεώργιος
Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και
Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ, Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,
Δοξάκη
Ελένη
Γενική
Διευθύντρια
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊστάμενη Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας
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Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος
Προϊστάμενος
Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχάλης Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Σφακιανάκη Βαρβάρα υπάλληλος Τμήματος Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ
Ηρακλείου, Μπορμπουδάκης Νικόλαος εκπρόσωπος εργολάβων ψεκασμού για το
θέμα 29 και για την τήρηση των πρακτικών ο Γιαννής Δημήτριος και η Νικάκη
Δέσποινα υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την
επίβλεψη του έργου: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ»
Η Οικονομική Επιτροπή 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. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις,
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
ζ)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 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης,
που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη
περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή
Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην
εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Το με αρ. πρωτ. 184199/25-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
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1)
Το Ν.2791/2001 (ΦΕΚ 285Α/2001) «Αιγιαλός, παραλία
και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα και ειδικότερα το
άρθρο 25 αυτού.
2)
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3)
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης” και ειδικότερα τα άρθρα 95 και 100 αυτού, ως ισχύει.
4)
Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Κρήτης».
5)
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ως ισχύει.
6)
Την 9/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης με θέμα
την παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΣΚΑΛΕΤΑΣ»
7)
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ως ισχύει.
8)
Την απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
με θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου:
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ»
9)
Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ρεθύμνου όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ότι είναι
αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της πράξης
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ.
10) Την 9/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης με θέμα
την παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΣΚΑΛΕΤΑΣ»
11) Την 100/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης
και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την επίβλεψη του
έργου: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ».
12) Την 260/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου» για την επίβλεψη του έργου
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ».

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ρεθύμνου δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της
επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ» 2014-2020 της πράξης (έργο) με τίτλο : «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ» και ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει
την αναγκαία για την επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του
Υπηρεσίας, απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνου η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων και είναι σε θέση να το υποστηρίξει με τη διάθεση
τεχνικού
προσωπικού
στην
υλοποίηση
της
εν
λόγω
συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
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Αντικείμενο του έργου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης θα
συνάψουν μεταξύ τους Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την
μεταβίβαση της αρμοδιότητας της επίβλεψης στα πλαίσια υλοποίησης του
έργου (Πράξης): «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ» στο Φορέα
Υλοποίησης Περιφέρεια Κρήτης.
Συγκεκριμένα:
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (Κύριος του έργου), με την ένταξη
της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ»
2014-2020 αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας
αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους
όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο
ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής
γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (Κύριο του έργου)
καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Ρεθύμνου ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη
συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και
της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της
αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ρεθύμνου (κυρίου του έργου).
Η Περιφέρεια Κρήτης (Φορέας Υλοποίησης) θα αναλάβει δια της αρμόδιας
υπηρεσίας της , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνου,
να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας)
υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της
σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της
σύμβασης (επίβλεψη του έργου).
Μετά τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση σας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.)
μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ρεθύμνου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο που υποβάλουμε.
7. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της
Επιτροπής
8. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Κρήτης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, για την υλοποίηση
της πράξης με τίτλο: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ», ως παρακάτω:
Στο Ρέθυμνο, σήμερα …/…/2020 ημέρα ___________, οι ακόλουθοι
συμβαλλόμενοι:
1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου που εδρεύει στην οδό Σοφοκλή
Βενιζέλου- Κτήριο Δελφίνι στο Ρέθυμνο και εκπροσωπείται κατά νόμο από
την Ειρήνη Κουτσαλεδάκη, (πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα
με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης με αριθμό
627/2014, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος - Κύριος του
έργου)
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2. Η Περιφέρεια Κρήτης που εδρεύει στην ΠλατείαΑΔΑ:
Ελευθερίας
στο
Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ.Σταύρο
Αρναουτάκη (2 ος Συμβαλλόμενος- φορέας Υλοποίησης)
Έχοντας υπόψη:
1)
Το Ν.2791/2001 (ΦΕΚ 285Α/2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 25
αυτού.
2)
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3)
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης” και ειδικότερα τα άρθρα 95 και 100 αυτού, ως ισχύει.
4)
Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Κρήτης».
5)
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ως ισχύει.
6)
Την απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
με θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου:
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ»
7)
Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ρεθύμνου όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ότι είναι
αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της πράξης
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ.
8)
Την 9/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης με θέμα
την παραλαβή και έγκριση της μελέτης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΣΚΑΛΕΤΑΣ»
9)
Την 100/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκριση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης
και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την επίβλεψη του
έργου: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ».
10) Την 260/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου» για την επίβλεψη του έργου
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ».
11) Την ……………………… απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
12) Την ……………………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ,
Ενωσιακή Προτεραιότητα 1, η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με τίτλο «Αλιευτικοί
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες», το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου
προγραμματίζει την υποβολή προς ένταξη για χρηματοδότηση του έργου
με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ».
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου δεν μπορεί να ανταποκριθεί
πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο
Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ» 2014-2020 της πράξης (έργο) με τίτλο :
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ».
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ΑΔΑ:
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία
για 65ΨΜ7ΛΚ-2Θ2
την επίβλεψη
του έργου στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό
απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου η
οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ρεθύμνης με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση της εν
λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτης,
συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση με
αντικείμενο την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της επίβλεψης στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου (Πράξης): «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΣΚΑΛΕΤΑΣ» στο φορέα υλοποίησης Περιφέρεια Κρήτης.
Συγκεκριμένα:
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (Κύριος του έργου), με την ένταξη
της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ»
2014-2020 αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας
αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους
όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο
ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η οικονομική διαχείριση της πράξης.
γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (Κύριο του έργου) Το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο
οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της
πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή
διαχείρισης.
Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης.
Η Περιφέρεια Κρήτης (φορέας υλοποίησης) αναλαμβάνει δια των αρμοδίων
υπηρεσιών της, Οικονομικής Επιτροπής και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να ασκήσει το ρόλο της Προϊσταμένης
Αρχής για το εν λόγω έργο. Επίσης η Περιφέρεια Κρήτης (Φορέας
Υλοποίησης) αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών της, Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας
Ρεθύμνου, να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας
(επιβλέπουσας) υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της
ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και
διοίκηση της σύμβασης (επίβλεψη του έργου).
ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας)
υπηρεσίας για την υλοποίηση της πράξης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΣΚΑΛΕΤΑΣ» είναι η Περιφέρεια Κρήτης και αρμόδια Υπηρεσία η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η οποία θα διαθέσει το επαρκές
ανθρώπινο δυναμικό (βλ. Παράρτημα Ι) και τα μέσα για την άσκηση του
ρόλου αυτού. Επίσης αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της
Προϊσταμένης Αρχής για την υλοποίηση της πράξης «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ» είναι η Περιφέρεια Κρήτης και αρμόδιες
υπηρεσίες είναι η Οικονομική Επιτροπή και η Διεύθυνση Τεχνικών έργων.
Η Περιφέρεια Κρήτης(2 ος Συμβαλλόμενος) με αρμόδια υπηρεσία την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της
6

Περιφερειακής
Ενότητας
Ρεθύμνου
αναλαμβάνει ΑΔΑ:
τις 65ΨΜ7ΛΚ-2Θ2
ακόλουθες
υποχρεώσεις:
1.Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με
στελέχη της (βλ.Παράρτημα Ι) μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.
2.Την υλοποίηση των υποέργων που είναι αναγκαία για τη λειτουργική
ολοκλήρωση της πράξης (π.χ. υποέργο ΟΚΩ ή υποέργο προμήθειας
εξοπλισμού).
3. Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση όλων
των
υποέργων
της
Πράξης
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΣΚΑΛΕΤΑΣ»
(της εργολαβίας) και ειδικότερα την σύνταξη των τευχών
δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό
επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών
ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.»
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (1 ος Συμβαλλόμενος- κύριος του
έργου) προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση
της σύμβασης και η υλοποίηση του έργου και των υποέργων, παρέχει την
απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών ΈργωνΤμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
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
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.

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,
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία το.

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του
Κοινού και την προβολή του έργου.
ΑΡΘΡΟ 3
Χρονική διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί
μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου & των υποέργων του.
Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 48
μήνες από την σύναψή της.
ΆΡΘΡΟ 4
Ποσά και πόροι – Χρηματοδότησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της
προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.965.893,60 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων
και απροβλέπτων και του ποσού που θα χρειαστεί για τα υποέργα. Το
ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
υπηρεσίας (Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ή του Ενδιάμεσου
7

65ΨΜ7ΛΚ-2Θ2
Φορέα Διαχείρισης), εφόσον τροποποιηθούν όπωςΑΔΑ:
προβλέπεται
τα
χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
ΑΡΘΡΟ 5
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται
όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», με έδρα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου- Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Ρεθύμνου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον
αναπληρωτή του

έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης με τον αναπληρωτή
του.

ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Διεύθυνση Τεχνικών ΈργωνΤμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου με τον αναπληρωτή του
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός
και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την
εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων της, 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 υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης
ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος
και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που
προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και
τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ
ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα
που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα
εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην
πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από
ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν
και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό
προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά
από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και
εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται
με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές
γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από
αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη πράξη. 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
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αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών και
δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων- Τμήμα Συγκοινωνιακών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου είναι υποχρεωμένη να
παράσχει ενημέρωση προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (Κύριο
του Έργου). Σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης, όταν της ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 6
Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,
αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της και στη χρηματοδότηση
πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών και θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να
λάβει τη σχετική έγκριση.
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται
από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΔΛΤΡ (κύριος του έργου)
ΑΡΘΡΟ 7
Καταγγελία της σύμβασης
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα
μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το
άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 8
Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην
εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσης σύμβασης και που δεν θα
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Κρήτης,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 01-09-2020

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιαννής Δημήτριος
Τηλέφωνα
:2813 400.228
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Δ/νση Αναπτ/κού Προγραμματισμού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1059/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
1059/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-09-2020), που
αφορά στην Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Κρήτης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την επίβλεψη του έργου:
«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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