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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
Α∆Α:

Απόσπασµα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθµός Απόφασης: 1066/2020
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 1103-2020 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
Αντιπεριφερειάρχης
Αντιπρόεδρος
Π.Ε. Ρεθύµνου
Επιτροπής
2 Γουλιδάκης Ιωάννης
Αντιπεριφερειάρχης
Τακτικό Μέλος
Π.Ε. Λασιθίου
3 Κακογιαννάκης Νικόλαος
Περιφερειακός
Τακτικό Μέλος
Σύµβουλος
4 ∆ασκαλάκη Καλλιόπη
»
»
Τακτικό Μέλος
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

-

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 ∆ιεθνών Θεµάτων ΠΚ,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τοµέα Πολιτισµού και
Απόδηµου Ελληνισµού ΠΚ, Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,
∆οξάκη Ελένη Γενική ∆ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιβάλλοντος & Υποδοµών ΠΚ, Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος
∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εµµανουέλα
Προϊστάµενη ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, Βιδάκης ∆ηµήτριος
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ
Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάµενος ∆/νσης Τουρισµού ΠΚ,
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Μυλωνάκης Μιχάλης Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού
ΠΚ, Σφακιανάκη Βαρβάρα υπάλληλος Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού
Ελέγχου ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου,
Μπορµπουδάκης Νικόλαος εκπρόσωπος εργολάβων ψεκασµού για το θέµα 29
και για την τήρηση των πρακτικών ο Γιαννής ∆ηµήτριος και η Νικάκη ∆έσποινα
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 18ο: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης, του ∆ήµου Αρχανών - Αστερουσίων, του ∆ήµου
Μαλεβιζίου, της ΣΟΥΛΤΕΝΩΣΗΣ Α.Ε και της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ, µε τίτλο: «υποβοήθηση του έργου των τοµεαρχών στο πλαίσιο
του προγράµµατος καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου».
Η Οικονοµική Επιτροπή 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. 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.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες 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 ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] QQ. 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. 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. 187584/28-08-202 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
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α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
β) του Π∆ 149/2010: « Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 242/2712-2010 τ. Α΄)
γ) του Ν. 2362/1995: << Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις >> όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τα αριθ. 21 και 23 του Ν. 3871/2010
δ) του Π∆ 80/2016 ΦΕΚ 145/5-2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από
τους διατάκτες.
ε) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διαδικασίες»
ζ) του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ Α/14-4-2014), «Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
η)του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/2011) όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012)ΦΕΚ 14 Α/2012) και την
ΚΥΑ 111/2380/2012(ΦΕΚ 3400 Β/2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων .
θ)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, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν σήµερα
ι)του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών»(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
ια)του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του Θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωσης της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και άλλες διατάξεις».
2. Τη µε αρ. 89/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης που
αφορά στην εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
Προοίµιο
Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των ενεργειών για την αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2020, του αναπτυξιακού της
ρόλου και συγκεκριµένα της ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα και ειδικότερα για
την προστασία της παραγόµενης ποσότητας αλλά και τη διασφάλιση της
ποιότητας του Κρητικού ελαιόλαδου συνεργάζεται µε τους ∆ήµους Αρχανών –
Αστερουσίων και Μαλεβιζίου, µε την Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης
Ανώνυµος Εταιρεία και µε την Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική
Εταιρεία τη «Αγροτικής Πρόοδος», στην παρούσα προγραµµατική σύµβαση,
ώστε να υπάρξει υποβοήθηση στο έργο των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του
προγράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου.
Αφορµή στάθηκε η πρωτοφανής ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση της
ελαιοπαραγωγής το 2019 που είχε ως αιτία ένα σύµπλοκο παραγόντων που
συνδυάστηκαν και επέφεραν την επώδυνη για τους παραγωγούς και την
Περιφέρεια Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει δώσει πολύ µεγάλο βάρος στην
άρτια εκτέλεση του προγράµµατος δακοκτονίας για το 2020. Ωστόσο, τα
πρόσφατα δεδοµένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης νέων
στρατηγικών φυτοπροστασίας για το δάκο και για τις καινοφανείς
µυκητολογικές ασθένειες.
Στο παραπάνω πλαίσιο καταρτίζεται η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση.
Στόχος του έργου είναι:
1. Η επίκαιρη, ορθή και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του δάκου της
ελιάς
3
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2. Η προστασία της ελαιοπαραγωγής ώστε να έχουµε µεγαλύτερη ποσότητα
και καλύτερη ποιότητα παραγόµενου προϊόντος
3. Η επιστηµονική υποστήριξη και ενηµέρωση των φορέων φυτοπροστασίας
και της τοπικής κοινωνίας για την αποτελεσµατική και βιώσιµη
φυτοπροστασία της ελαιοκαλλιέργειας στην ΠΕ Ηρακλείου
4. Ένα προστατευµένο περιβάλλον και ισορροπηµένο οικοσύστηµα στους
ελαιώνες
Φορείς υλοποίησης :
1. ∆ήµος Αρχανών – Αστερουσίων
2. ∆ήµος Μαλεβιζίου
3. Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης Α.Ε
4. Εταιρεία Αγροτική Πρόοδος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου: ορίζεται έως τη λήξη του προγράµµατος
δακοκτονίας έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Σε συνέχεια των παραπάνω,
Εισηγούµαστε :
Α) Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Κρήτης, των ∆ήµων Αρχανών – Αστερουσίων και Μαλεβιζίου, της «Ένωσης
Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης Α.Ε» και της Εταιρείας «Αγροτική Πρόοδος»
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, µε τίτλο «υποβοήθηση του έργου των Τοµεαρχών στο
πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου».
Β) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης ως νόµιµου εκπροσώπου
για την υπογραφή της.
Η Προγραµµατική Σύµβαση θα υπογραφεί από τους νόµιµους εκπροσώπους
των συµβαλλοµένων.
Αναλυτικά τα περιεχόµενα της Προγραµµατικής Σύµβασης περιέχονται στο
σχέδιο αυτής, το οποίο επισυνάπτουµε και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας εισήγησης».
7. Την εισήγηση της κας Σφακιανάκη Βαρβάρας υπαλλήλου Τµήµατος Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ
Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των µελών της Επιτροπής,
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Κρήτης, των ∆ήµων Αρχανών – Αστερουσίων και Μαλεβιζίου, της «Ένωσης
Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης Α.Ε» και της Εταιρείας «Αγροτική Πρόοδος»
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, µε τίτλο «υποβοήθηση του έργου των Τοµεαρχών στο
πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2020
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου», µε τους παρακάτω όρους:
«Στο Ηράκλειο,
συµβαλλοµένων :

σήµερα

την

QQ/QQ/2020,

µεταξύ

των

παρακάτω

1. της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία
Ελευθερίας (ΑΦΜ 997579388, ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου), η οποία εκπροσωπείται
νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη του Φωκίωνα και θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου» και
2. του ∆ήµου Αρχανών – Αστερουσίων που εδρεύει στα Πεζά Ηρακλείου και µε
Α.Φ.Μ. 997579303 ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου Τ.Κ. 70100, που εκπροσωπείται
νόµιµα στην παρούσα από τον κ. ∆ήµαρχο Κοκοσάλη Εµµανουήλ.
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3. του ∆ήµου Μαλεβιζίου που εδρεύει στο Γάζι οδός Πλατεία Μιχ. Κατσαµάνη
Τ.Κ. 71414 και µε Α.Φ.Μ. 997791639, ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου, που
εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον κ. Αντιδήµαρχο Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Αλµπαντάκη Μιχαήλ.
4. της
Ένωσης
Σουλτανοπαραγωγών
Κρήτης
Ανώνυµος
Εταιρεία
(ΣΟΥΛΤΕΝΩΣΗ Α.Ε. ) που εδρεύει στο Ηράκλειο οδός Λ. 62 Μαρτύρων
αριθ. 140 Τ.Κ. QQQ και µε Α.Φ.Μ. 094017227 ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου, που
εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον κ. ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟ,
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
5. την Αγροτική Πρόοδος Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Μιχ. Ηλιάδη αριθ. 12 Τ.Κ. 71409 µε
Α.Φ.Μ. 800934956 ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου, εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα
από το ∆ιαχειριστή κ. ΧΙΛΕΤΖΑΚΗ ΜΥΡΩΝ.
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-062010) και ειδικότερα των άρθρων 100, 164 παρ.3 και 186 παρ. VI.1., όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.,
2. Το Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ242Α’ /27-12-2010) Οργανισµός Περιφέρειας Κρήτης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες επιχειρήσεις και
Οργανισµοί (∆ΕΚΟ, ΦΕΚ 314 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. 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.
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
6. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29-08-2019) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την αριθµ.128/8-07-2020 απόφασης πρακτικού ∆/Σ του ∆ήµου Αρχάνων
Αστερουσίων µε θέµα «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε
τίτλο: υποβοήθηση του έργου των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
9. την αριθµ. 13/30-06-2020 απόφαση πρακτικού ∆/Σ του ∆ήµου Μαλεβιζίου µε
θέµα «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο: υποβοήθηση
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του έργου των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης
του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
10. την αριθµ. 1313/07-07-2020 απόφαση πρακτικού του ∆/Σ Ένωσης
Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης Ανώνυµος Εταιρεία (ΣΟΥΛΤΕΝΩΣΗ Α.Ε. ) µε
θέµα «Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο: υποβοήθηση
του έργου των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης
του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
11. την αριθµ. 4/07-07-2020 απόφαση πρακτικού της Αγροτικής Πρόοδος
Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε θέµα «Έγκριση
σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο: υποβοήθηση του έργου των
Τοµεαρχών στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της
ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
12. Τη µε αριθ. QQ../2020 – Νo QQ/Q-Q-2020 (Α∆Α: QQQQQ..) απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση σύναψης
προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο: υποβοήθηση του έργου των Τοµεαρχών
στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους
2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τα εξής άρθρα:
Άρθρο 1 : Περιεχόµενο της Σύµβασης
Άρθρο 2 : Προοίµιο
Άρθρο 3: Αντικείµενο της Σύµβασης
Άρθρο 4: Περιοχή εκτέλεσης του έργου
Άρθρο 5: Σκοπός της σύµβασης
Άρθρο 6 : ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Άρθρο 7:Πόροι και τρόπος χρηµατοδότησης αναλαµβανόµενων
οικονοµικών υποχρεώσεων
Άρθρο 8: ∆ιάρκεια και ισχύς της σύµβασης
Άρθρο 9: Ανωτέρα βία
Άρθρο 10 :Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των ενεργειών για την αποτελεσµατικότερη
εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2020,του αναπτυξιακού της
ρόλου και συγκεκριµένα της ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα και ειδικότερα για
την προστασία της παραγόµενης ποσότητας αλλά και τη διασφάλιση της
ποιότητας του Κρητικού ελαιόλαδου συνεργάζεται µε τους ∆ήµους Αρχανών –
Αστερουσίων και Μαλεβιζίου, µε την Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης
Ανώνυµος Εταιρεία και µε την Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
τη «Αγροτικής Πρόοδος», στην παρούσα προγραµµατική σύµβαση, ώστε να
υπάρξει υποβοήθηση στο έργο των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του προγράµµατος
∆ακοκτονίας έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Αφορµή στάθηκε η πρωτοφανής ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση της
ελαιοπαραγωγής το 2019 που είχε ως αιτία ένα σύµπλοκο παραγόντων που
συνδυάστηκαν και επέφεραν την επώδυνη για τους παραγωγούς και την
Περιφέρεια Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει δώσει πολύ µεγάλο βάρος στην
άρτια εκτέλεση του προγράµµατος δακοκτονίας για το 2020. Ωστόσο, τα
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πρόσφατα δεδοµένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης νέων
στρατηγικών φυτοπροστασίας για το δάκο και για τις καινοφανείς µυκητολογικές
ασθένειες.
Στο παραπάνω πλαίσιο καταρτίζεται η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο υλοποίησης της παρούσας σύµβασης αποτελεί ο καθορισµός ενός
πλαισίου συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης (∆ιεύθυνση
Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) Π.Ε. Ηρακλείου) και των ∆ήµων Αρχάνων
Αστερουσίων, Μαλεβιζίου, της Ένωσης Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης Ανώνυµος
Εταιρεία (ΣΟΥΛΤΕΝΩΣΗ Α.Ε. ) και της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «Αγροτική Πρόοδος», µε στόχο την βελτίωση,
αναβάθµιση και σωστή υλοποίηση του προγράµµατος καταπολέµησης του
δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης µε τους συµβαλλόµενους θα είναι
καθοριστική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας
και την προστασία της ποσότητας και ποιότητας της ελιάς και του ελαιολάδου .
Με την ανωτέρω προγραµµατική σύµβαση η Περιφέρειας Κρήτης µε τους
συµβαλλόµενους, στην υποβοήθηση του έργου των τοµεαρχών, θα καλύψει ένα
ευρύ φάσµα ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας όσο και σε επίπεδα
που αγγίζουν τα εξωπεριφερειακά όρια της Περιφέρειας. Στόχος είναι να
παραµένει η προστασία της ποσότητας και ποιότητας της ελιάς και του
ελαιολάδου, προκειµένου οι παραγωγοί µας να τυγχάνουν µεγαλύτερης
υπεραξίας στο τελικό προϊόν τους.
Για την υλοποίηση του ως άνω αντικειµένου της Σύµβασης έκαστος των
Συµβαλλοµένων αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο
6 της παρούσας.
Φορέας Υλοποίησης της Σύµβασης ορίζεται η Περιφέρεια
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

Κρήτης που θα

1. οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης
2. διεκπεραίωση και ολοκλήρωση όλων εν γένει των νόµιµων και αναγκαίων
εργασιών όπως αυτές συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών:
α) εφαρµογή
β) συντονισµό
γ) εποπτεία και
δ)έλεγχο προγραµµάτων συλλογικής καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς
έτους 2020 Περιφέρειας Κρήτης µε την υποβοήθηση του έργου των
τοµεαρχών από τους συµβαλλόµενους φορείς.
ΆΡΘΡΟ 4
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η περιοχή εκτέλεσης του Έργου είναι το σύνολο των διοικητικών ορίων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η συνεργασία των φορέων της προγραµµατικής σύµβασης, µε τίτλο «
υποβοήθηση του έργου των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου» , θα δώσει τη δυνατότητα σποτελεσµατικότερης παρακολούθησης
,ελέγχου και εφαρµογής των δολωµατικών ψεκασµών στις ενταγµένες στο έργο
περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λαµβανοµένου υπόψη ότι η
εφαρµογή των δολωµατικών ψεκασµών θεωρείται ως η πιο αποτελεσµατική
προληπτική µέθοδος τόσο για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο
όσο και από πλευράς περιβαλλοντικής προστασίας.
Το γεγονός ότι µε απόφασή του το υπουργείο Εσωτερικών αύξησε τον
προϋπολογισµό για την υλοποίηση του προγράµµατος δακοκτονίας στην Κρήτη
και τα χρήµατα επαρκούν για 1,5 ακόµα ψεκασµό σηµαίνει ότι φέτος θα γίνουν
επιπλέον ψεκασµοί.
Για το σκοπό αυτό, δηλαδή την υποβοήθηση του έργου των Τοµεαρχών στο
πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, θα αξιοποιηθούν από τους συµβαλλόµενους
φορείς οι παρακάτω 12 υπάλληλοι :
 Ερµείδη Μελποµένη, ΠΕ Γεωπόνος, Υπάλληλος ∆ήµου Αρχανών
Αστερουσίων
 Μαυρικάκης Παύλος, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας, Υπάλληλος ∆ήµου
Μαλεβιζίου
 ∆ρακουλάκης Εµµανουήλ, ΠΕ Γεωπόνος, Υπάλληλος ∆ήµου Μαλεβιζίου
 Μπουµπουραλάκη Χρυσοβαλάντη, υπάλληλος Σουλτένωσης Α.Ε
 Μανιουδάκη Νικόλαο, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας, υπάλληλος Σουλτένωσης
Α.Ε
 Μαραβελάκη Κυριάκο, ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος Σουλτένωσης Α.Ε
 Τζανάκη Χαρίκλεια, ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος Σουλτένωσης Α.Ε
 Τσιφετάκη Ασπασία, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας, υπάλληλος Σουλτένωσης
Α.Ε
 Χουστουλάκη Ειρήνη, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας, υπάλληλος Σουλτένωσης
Α.Ε
 Καλλέργης Νικόλαος, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας, υπάλληλος Σουλτένωσης
Α.Ε
 Φουκαράκης Μιχαήλ, ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
«Αγροτική Πρόοδος».
 Παπουτσάκης Μιχαήλ, ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
«Αγροτική Πρόοδος».
Οι Στόχοι του έργου εφαρµόζοντας το πρόγραµµα της δακοκτονίας, συντονισµένα
και συλλογικά είναι :
5. Η επίκαιρη, ορθή και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του δάκου της
ελιάς
6. Η προστασία της ελαιοπαραγωγής ώστε να έχουµε µεγαλύτερη ποσότητα
και καλύτερη ποιότητα παραγόµενου προϊόντος
7. Η επιστηµονική υποστήριξη και ενηµέρωση των φορέων φυτοπροστασίας
και της τοπικής κοινωνίας για την αποτελεσµατική και βιώσιµη
φυτοπροστασία της ελαιοκαλλιέργειας στην ΠΕ Ηρακλείου
8. ένα προστατευµένο περιβάλλον και ισορροπηµένο οικοσύστηµα στους
ελαιώνες
ΆΡΘΡΟ 6
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η Περιφέρεια Κρήτης σύµφωνα µε το άρθρο 186 παρ. ΙΙΒβ31 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–
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Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87) και τα π.δ. που αφορούν στους Οργανισµούς
των Περιφερειών, η κατάρτιση, ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος των
προγραµµάτων υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεµήσεων, όπως η
καταπολέµηση του δάκου, των αρουραίων, των ακρίδων κ.ά., ανήκει στις
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των ελαιοκοµικών
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας.
Ενόψει του προγραµµατισµού των απαιτούµενων ενεργειών για την εφαρµογή του
Προγράµµατος ∆ακοκτονίας του έτους 2020 και επισηµαίνοντας την ιδιαίτερη
σηµασία της σωστής και αποτελεσµατικής εφαρµογής του Προγράµµατος
∆ακοκτονίας για τον τοµέα της ελαιοκαλλιέργειας και της παραγωγής ελαιολάδου
η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε στη διαδικασίας πρόσληψης εποχικού
προσωπικού για τις θέσεις Τοµεαρχών ∆ακοκτονίας.
Λόγω της εποχικότητας του αντικειµένου, της ειδικής φύσεως του αντικείµενου
που για την εκτέλεση του απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία και
της µη επάρκειας µόνιµου επιστηµονικού προσωπικού που διαθέτει σήµερα η
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) Π.Ε. Ηρακλείου,
κρίνετε αναγκαία η σύναψη της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης για την
αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος.
Την αποκλειστική ευθύνη θα έχουν εξ ολοκλήρου οι συµβαλλόµενοι φορείς ως
προς την οδική ασφάλεια και τις αµοιβές προσωπικού, µετακινήσεις και όποια
άλλη δαπάνη κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράµµατος
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2020, για την υποβοήθηση του έργου
των τοµεαρχών.
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµβασης µε τίτλο «υποβοήθηση
του έργου των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης του
δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» ο ∆ήµος
Αρχανών Αστερουσίων, ο ∆ήµος Μαλεβιζίου, η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών
Κρήτης Ανώνυµος Εταιρεία (ΣΟΥΛΤΕΝΩΣΗ Α.Ε. ) και η Αγροτική Πρόοδος
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αναλαµβάνουν τη διάθεση
επιστηµονικού προσωπικού.
Το επιστηµονικό προσωπικό των εταίρων θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειµένου της παρούσας σύµβασης για την βέλτιστη υλοποίηση του έργου και
για την υποβοήθηση του έργου των τοµεαρχών, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)
Ηρακλείου.
Το επιστηµονικό προσωπικό των εταίρων θα βρίσκεται ι καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρούσας Σύµβασης σε επαφή και σε συνεργασία µε το επιστηµονικό
προσωπικό της ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ηρακλείου για την παροχή στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση του έργου.
Το επιστηµονικό προσωπικό που θα διαθέσουν οι συµβαλλόµενοι για την
υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, θα υποβοηθήσει το έργο των τοµεαρχών
∆ακοκτονίας όπως αυτό περιγράφεται στο έγγραφο που έχει εκδώσει το Τµήµα
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου και αφορά στα
καθήκοντα των Τοµεαρχών ∆ακοκτονίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Την αποκλειστική ευθύνη για την κάλυψη της µισθοδοσίας, των λοιπών
οικονοµικών απολαβών (µετακινήσεις ) και όποια άλλη δαπάνη κριθεί απαραίτητη
καθώς και την οδική ασφάλεια των υπαλλήλων που θα υποβοηθήσουν το έργο
9

ΑΔΑ: ΨΒ557ΛΚ-ΑΝ1
των Τοµεαρχών στο πλαίσιο του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της
ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, θα έχουν εξ ολοκλήρου
οι 4 συµβαλλόµενοι φορείς .
Τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούνται υπεύθυνα σε όλη την διάρκεια της
προγραµµατικής αυτής σύµβασης για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων
τους.
ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραµµατική σύµβαση έχει αναδροµική ισχύ και η διάρκεια της
ορίζεται από την έναρξη έως τη λήξη του προγράµµατος της ∆ακοκτονίας έτους
2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις εάν εµποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως
ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συµβάν
το οποίο εµποδίζει ένα από τα µέρη κατά την εκτέλεση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε µορφής τροποποίηση (διεύρυνση, συµµετοχή άλλων φορέων, επέκταση του
αντικειµένου) της σύµβασης είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί, εφόσον κριθεί
αναγκαίο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ύστερα από νεότερη έγγραφη
συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Η σύµβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε 10 αντίγραφα, από τα οποία δύο θα
έχει στη διάθεσή του ο κάθε συµβαλλόµενος».
Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Κρήτης ως νόµιµο εκπρόσωπο για την
υπογραφή της,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση δήλωσε παρών το µέλος της επιτροπής κ Μανουσάκης
Νικόλαος για τους λόγους που ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. ∆/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Βαρδιάµπαση Νίκη
Τηλέφωνο
:2813 400.233
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 03 Σεπτεµβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 192307

ΠΡΟΣ:- ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας
& Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης ΠΚ

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 1066/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 1066/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-092020), που αφορά στην Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης, του ∆ήµου Αρχανών - Αστερουσίων, του ∆ήµου Μαλεβιζίου,
της ΣΟΥΛΤΕΝΩΣΗΣ Α.Ε και της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ, µε
τίτλο:

«υποβοήθηση

του

έργου

των

τοµεαρχών

στο

πλαίσιο

του

προγράµµατος καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2020 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου».

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τοµέα ΠΚ
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