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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 959/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00
π.μ., συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος 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 αριθ. πρωτ.:
166827/04-08-2020 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

Παρατήρηση:
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική
Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου
Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα
Προϊστάμενη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος
Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος
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Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη
Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος
Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των
πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος 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 27ο: 1η Τροποποίηση της από 13-5-2019 (ΑΔΑ:Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ)
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κισσάμου και Περιφέρειας Κρήτης, για
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣH ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού
160.000,00 € με ΦΠΑ, που είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης με
ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002, ως προς την παράταση της χρονικής
διάρκειας υλοποίησης αυτής

1.

2.
3.

4.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
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.
Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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.
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.
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5. Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή
Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Το με αρ. πρωτ. 159046/24-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Ιστορικό:
Με την από 13-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ) προγραμματική σύμβαση
καθορίστηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της
Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣH
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
Δ.Ε.
ΚΙΣΣΑΜΟΥ,
ΔΗΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ»,
προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ, που είναι εγγεγραμμένο στο πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ
002 και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «το Έργο».
Το Έργο αφορά στην αναδιαμόρφωση της αυλής του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Κισσάμου στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών των χρηστών του χώρου του
σχολείου με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλούς, λειτουργικού και καλαίσθητου
περιβάλλοντος χώρου.
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Κισσάμου.
Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.
Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κρήτης
/Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Προϊσταμένη Αρχή είναι κατά περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Κρήτης.
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες, από την
ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως 13-5-2020. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του αντικειμένου αυτής αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που
έχει συνολική διάρκεια έξι (6) μήνες, προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες, που
αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις
των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με προβλεπόμενη
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 21/2/2020 και ημερομηνία
αποσφράγισης αυτών στις 26/2/2020.
Στη συνέχεια υποβλήθηκαν πέντε (5) προσφορές και κατόπιν με σχετικό έγγραφό
της η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων όρισε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών στις 20/5/2020, καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποσφράγιση στην
προκαθορισμένη ημερομηνία, για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία μηχανικών
δημοσίου από Επιτροπές και λήψη μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού).
Επειδή η διαδικασία δημοπράτησης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει
ολοκληρωθεί η αποσφράγιση των προσφορών και αναμένεται η κατακύρωση του
έργου στον μειοδότη, ενώ το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης, λόγω της απεργίας των μηχανικών του δημοσίου από Επιτροπές,
καθώς και των συνεπειών της εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού και
επιπλέον δεν ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής σύμβασης από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης λόγω της
αδυναμίας της να συνεδριάσει, είναι αναγκαία η παράταση της χρονικής διάρκειας
υλοποίησης αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως τις 13/5/2021. Το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης
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αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει συνολική διάρκεια
έξι (6) μήνες, προσαυξημένο κατά δεκαοχτώ (18) μήνες, που αφορούν το χρονικό
διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων –
εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Προϋποθέσεις:
Το Έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την αριθ.
238787/8-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΒ9ΓΛΚ-ΚΝΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για
την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 160.000,00 €.
Θεσμικό πλαίσιο - Διατάξεις:
1. Ο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «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»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Ο Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.
3. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-122010).
4. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
5. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:
1. Η από 13-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ) προγραμματική σύμβαση του
θέματος.
2. Η με αριθ. πρωτ. 278557/4-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΙ37ΛΚ-ΩΟΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης για την 1η ανασυγκρότηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 8 της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
3. Η με αριθ. πρωτ. 26346/31-1-2020 (ΑΔΑ: 636Μ7ΛΚ-Υ36, ΑΔΑΜ:
20PROC006228140) προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση του
έργου του θέματος με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης υποβολής
προσφορών στις 21/2/2020 και ημερομηνία αποσφράγισης αυτών στις
26/2/2020.
4. Το με αριθ. πρωτ. 88336/13-5-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Χανίων για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών
στις 20/5/2020, καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποσφράγιση στην
προκαθορισμένη ημερομηνία, για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία μηχανικών
δημοσίου από Επιτροπές και λήψης μέτρων και ρυθμίσεων για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού).
Συμπεράσματα – Προτάσεις:
Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη:
I.
Το γεγονός ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης, λόγω της απεργίας των μηχανικών του δημοσίου
από Επιτροπές, καθώς και των συνεπειών της εφαρμογής των μέτρων κατά
του κορωνοϊού και δεν ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής σύμβασης
4
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από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής, λόγω της αδυναμίας της να
συνεδριάσει.
II. Το γεγονός ότι η διαδικασία δημοπράτησης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και
έχει ολοκληρωθεί η αποσφράγιση των προσφορών, ενώ έχουν υποβληθεί
πέντε (5) προσφορές και αναμένεται η κατακύρωση του έργου στον μειοδότη.
III. Την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της αυλής του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Κισσάμου, ούτως ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες των χρηστών του χώρου και
να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον,
Εισηγούμαστε:
Την έγκριση σας για την 1η τροποποίηση της από 13-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ)
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας
Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,
Υποέργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣH ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Δ.Ε.
ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ, που
είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Κρήτης με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002, ως προς το άρθρο 7 αυτής, στο
τμήμα που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης αυτής κατά
ένα (1) έτος, ήτοι έως 13-5-2021.
Η ανωτέρω 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα υπογραφεί από
τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Αναλυτικά τα περιεχόμενα
αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας εισήγησης.
7. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ.
8. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της
Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 13-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ)
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας
Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣH
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού
160.000,00 € με ΦΠΑ, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002, ως
προς το άρθρο 7 αυτής, στο τμήμα που αφορά στην παράταση της χρονικής
διάρκειας υλοποίησης αυτής κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως 13-5-2021, ως
παρακάτω:
«Στα Χανιά, σήμερα την ……, ημέρα ………………….. του μηνός ………………..
του έτους 2020, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής "Συμβαλλόμενοι":
1. του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στο Καστέλι Κισσάμου (ΑΦΜ
997738238, Δ.Ο.Υ. Χανίων), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου» και
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2. της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Πλατεία
Ελευθερίας (ΑΦΜ 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και ο οποίος θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «
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»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-062010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
3. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-122010).
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Την από 13-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ) προγραμματική σύμβαση του
θέματος.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 278557/4-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΙ37ΛΚ-ΩΟΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης για την 1η ανασυγκρότηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 8 της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 26346/31-1-2020 (ΑΔΑ: 636Μ7ΛΚ-Υ36, ΑΔΑΜ:
20PROC006228140) προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση του
έργου του θέματος με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης υποβολής
προσφορών στις 21/2/2020 και ημερομηνία αποσφράγισης αυτών στις
26/2/2020.
9. Το με αριθ. πρωτ. 88336/13-5-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Χανίων για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών
στις 20/5/2020, καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποσφράγιση στην
προκαθορισμένη ημερομηνία, για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία μηχανικών
δημοσίου από Επιτροπές και λήψης μέτρων και ρυθμίσεων για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού).
10. Το γεγονός ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης, λόγω της απεργίας των μηχανικών του δημοσίου
από Επιτροπές, καθώς και των συνεπειών της εφαρμογής των μέτρων κατά
του κορωνοϊού και δεν ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής σύμβασης
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής, λόγω της αδυναμίας της να
συνεδριάσει.
11. Το γεγονός ότι η διαδικασία δημοπράτησης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και
έχει ολοκληρωθεί η αποσφράγιση των προσφορών, ενώ έχουν υποβληθεί
πέντε (5) προσφορές.
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12. Την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της αυλής του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Κισσάμου, ούτως ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες των χρηστών του χώρου και
να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον,
13. Τη με αρ. …/πρακτ.Νο…/…-…-2020 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση
της Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της
1ης τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
14. Τη με αρ. …/πρακτ.Νο…/…-…-2020 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου για την έγκριση της 1ης
τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
συμφωνούν και αποδέχονται:
την τροποποίηση του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβασης του θέματος
στο τμήμα που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης
αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος, ως εξής:
«…
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της και λήγει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την ολοκλήρωση
και παράδοση του Έργου.
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να παραταθεί
έως ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής
Σύμβασης αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει
συνολική διάρκεια έξι (6) μήνες, προσαυξημένο κατά δεκαοχτώ (18) μήνες,
που αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις
εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
…».
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13-5-2019 αρχική Προγραμματική Σύμβαση,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.:172713
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα
:2813 400.237
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ:- Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠE Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/νση Αναπτυξιακού Πρ/σμού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 959/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
959/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/07-08-2020), που
αφορά

στην

1η

Τροποποίηση

της

από

13-5-2019

(ΑΔΑ:Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ)

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κισσάμου και Περιφέρειας Κρήτης, για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣH

ΑΥΛΕΙΟΥ

ΧΩΡΟΥ

2ου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ,

Δ.Ε.

ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ, που
είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ
002, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης αυτής.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
της από 13-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου με
τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Υποέργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣH ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»,
προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ, που είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ
Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002
(ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης αυτής)

Στα Χανιά, σήμερα την ……, ημέρα ………………….. του μηνός ……………….. του έτους
2020, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής "Συμβαλλόμενοι":
1. του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στο Καστέλι Κισσάμου (ΑΦΜ 997738238,
Δ.Ο.Υ. Χανίων), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο
Μυλωνάκη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος
του Έργου» και
2. της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας
(ΑΦΜ 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής
στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) « 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»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.
3. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-122010).
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Την από 13-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡ7ΛΚ-ΡΤΗ) προγραμματική σύμβαση του θέματος.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 278557/4-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΙ37ΛΚ-ΩΟΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης για την 1 η ανασυγκρότηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 8 της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
8. Τη
με
αριθ.
πρωτ.
26346/31-1-2020
(ΑΔΑ:
636Μ7ΛΚ-Υ36,
ΑΔΑΜ:
20PROC006228140) προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση του έργου
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του θέματος με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις
21/2/2020 και ημερομηνία αποσφράγισης αυτών στις 26/2/2020.
9. Το με αριθ. πρωτ. 88336/13-5-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Χανίων για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών στις
20/5/2020, καθώς δεν κατέστη δυνατή η αποσφράγιση στην προκαθορισμένη
ημερομηνία, για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία μηχανικών δημοσίου από
Επιτροπές και λήψης μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού).
10. Το γεγονός ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης,
λόγω της απεργίας των μηχανικών του δημοσίου από Επιτροπές, καθώς και των
συνεπειών της εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού και δεν ζητήθηκε η
παράταση
της
προγραμματικής
σύμβασης
από
την
Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης αυτής, λόγω της αδυναμίας της να συνεδριάσει.
11. Το γεγονός ότι η διαδικασία δημοπράτησης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και
έχει ολοκληρωθεί η αποσφράγιση των προσφορών, ενώ έχουν υποβληθεί πέντε
(5) προσφορές.
12. Την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της αυλής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισσάμου,
ούτως ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες των χρηστών του χώρου και να
εξασφαλιστεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον,
13. Τη με αρ. …/πρακτ.Νο…/…-…-2020 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση της
Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 1ης
τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
14. Τη με αρ. …/πρακτ.Νο…/…-…-2020 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου για την έγκριση της 1ης
τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
συμφωνούν και αποδέχονται:
την τροποποίηση του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβασης του θέματος στο τμήμα που
αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος,
ως εξής:
«…

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
της και λήγει σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου.
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως ένα (1)
επιπλέον έτος, μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης
αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει συνολική διάρκεια έξι (6)
μήνες, προσαυξημένο κατά δεκαοχτώ (18) μήνες, που αφορούν το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
…».
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 13-5-2019 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη,
σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4)
πρωτότυπα, έλαβαν δε από δύο (2) έκαστος των συμβαλλομένων.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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