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Α∆Α:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 14/21-07-2021
Αριθµ. απόφ 70/2021
Στο Ηράκλειο σήµερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00
πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση των µελών του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, (σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-03-2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και

την αριθµ. ∆1α/Γ.Π. οικ. 43319,ΦΕΚ, 3066/Β/9-7-2021, Κοινή Υπουργική
Απόφαση: «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστηµα από τη ∆ευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέµπτη,
15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00», ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 208389/14-072021 Πρόσκληση σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του.
Στην συνεδρίαση συµµετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος,
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαµβακάς Λάµπρος, Γουλιδάκης
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Γύπαρης
Κωνσταντίνος, ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη),
∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος,
Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων),
Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης
Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ,
Κωνσταντινίδης Ευθύµιος (Θέµης), Κώτσογλου Κυριάκος, Λεονταράκης Ιωάννης,
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), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης
Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Παρασύρης
Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Συντυχάκης Εµµανουήλ,
Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου),
Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χνάρης Εµµανουήλ,
Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
∆εν συµµετείχαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι περιφερειακοί σύµβουλοι
κ.κ: Ζάχαρης Ευάγγελος, Καµπουράκης Λάµπρος, Πιτσούλης Γεώργιος,
Σπυρόπουλος Γεώργιος, Τζεδάκης Σταύρος και Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία.
Στην συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµα οι κ.κ.: Λογιάδης Γεώργιος
Βουλευτής Ηρακλείου, Μποκέας Μενέλαος ∆ήµαρχος Μαλεβυζίου, Ραπτάκη
Μαρία Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, ∆ασκαλάκη
Χρυσούλα Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
ΠΚ, Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηρακλείου, Πλουµίδη Ελένη Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ
1

ΑΔΑ: ΩΓΖΧ7ΛΚ-ΓΟ4
Κατίκα Φωτεινή Προϊσταµένη ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονοµίας και
Εξωστρέφειας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προιστάµενος ∆/νσης Τουρισµού ΠΚ,
Παπαδάκης Γεώργιος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και για την τήρηση των
πρακτικών οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Νικάκη ∆έσποινα, Μιχελινάκη Άννα και
Γιατροµανωλάκη Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
1. Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ», συµµετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση
των επερωτήσεων, του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και των θεµάτων
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και στη συνέχεια αποχώρησε
λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, κατά δήλωση του στον Πρόεδρο
του ΠΣ.
2. Ο Περιφερειακό Σύµβουλος κ. Πιαγκαλάκης Γεώργιος επικεφαλής της
παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», συµµετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
επερωτήσεων και του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και στη συνέχεια
αποχώρησε κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3.5: Έγκριση σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας για το έργο:
«Ανάπλαση πλατείας οικισµού Μέλαµπων ∆.Ε. Λάµπης ∆ήµου Αγίου
Βασιλείου».
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.
γ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] VVV. 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 µε την αριθµ. 1218/ΦΕΚ
762 τ. Β΄/ 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κρήτης.
3. Το µε αριθµ. πρωτ.: 209794/15-07-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ρεθύµνης στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Λαµβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/27.12.10) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Κρήτης».
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3. Τις διατάξεις του Ν. 4412 /08-08-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
4. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020,
Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014).
5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου έχει εντάξει για
χρηµατοδότηση το έργο µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» µε ΚΩ∆.
ΟΠΣΑΑ : 5070079.
6. Το έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Τµήµατος Συγκοινωνιακών
Έργων µε Αριθµ. Πρωτ. 172202/14-06-2021.
ως εκ τούτου απαιτείται :
Έγκριση σχεδίου
«ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου, για την
υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ
∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1)την έγκριση σχεδίου «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου, για την
υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ
∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
2)Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή του
προαναφερόµενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων.»
4. Την εισήγηση της κας Λιονή Μαρίας, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύµνης.
5. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του Περιφερειακού
Συµβουλίου
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη σύναψη «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
µεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου, για την
υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ
∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», ως παρακάτω:
Στο Ρέθυµνο, σήµερα V/V/2021 ηµέρα VVVVVV., οι ακόλουθοι
συµβαλλόµενοι:
1. Ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου που εδρεύει στο Σπήλι ∆ήµου Αγίου
Βασιλείου και εκπροσωπείται κατά νόµο από τον κ. Ιωάννη Ταταράκη
(∆ήµαρχος), σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Νόµου υπ’ αριθµόν 3852/0706-2010 και του Πρακτικού Ορκωµοσίας ∆ηµάρχου ∆ήµου Αγίου
Βασιλείου που υπεγράφη στις 12560/19-08-2019 (1ος συµβαλλόµενος Κύριος του έργου).
2. Η Περιφέρεια Κρήτης που εδρεύει στην Πλατεία Ελευθερίας στο
Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο
Αρναουτάκη (2 ος Συµβαλλόµενος)
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Έχοντας υπόψη:
1)
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις τροποποιήσεις αυτού.
2)
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης” και ειδικότερα τo άρθρο 99 αυτού, ως ισχύει.
3)
Το Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Κρήτης».
4)
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», ως ισχύει.
Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίµηση τόσο του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου
όσο και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου ότι είναι αναγκαία η
σύνταξη Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας για την εκτέλεση του
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
5)
Την VV./2021 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου.
6)
Την VV./V...../2021 έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ρεθύµνης.
7)
Την V..V./2021 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Αγίου Βασιλείου.
Συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου προγραµµατίζει την εκτέλεση του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει πλήρως την αναγκαία
για την ανάθεση και επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του
Υπηρεσίας, λόγω ειδικής φύσεως και κατασκευής του έργου και για τον
λόγο αυτό, απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύµνου, η οποία διαθέτει την απαιτούµενη στελέχωση και
είναι σε θέση να υποστηρίξει το ∆ήµο Αγίου Βασιλείου µε τη διάθεση
Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. στην εκτέλεση και επίβλεψη του έργου.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται το βασικό
πλαίσιο
συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών και προσδιορίζονται τα µέσα,
οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 1
Σκοπός - Αντικείµενο της σύµβασης
Ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, συνάπτουν µεταξύ
τους την παρούσα Σύµβαση ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας, µε την οποία
διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»,
µε
σκοπό
την
ενίσχυση
της
∆ιευθύνουσας
(επιβλέπουσας) υπηρεσίας του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου (κυρίου του
έργου), ώστε να επιβλέψει µε επάρκεια το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», µε στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη
επίβλεψη και υλοποίησή του. Ο στόχος του έργου, είναι η ανάπλαση
της κεντρικής πλατείας των Μελάµπων. Το έργο αποτελεί ενιαίο έργο,
εποµένως η σκοπιµότητα των εργασιών στο σύνολο κρίνεται αναγκαία.
4
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ΆΡΘΡΟ 2
Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων
2.1 Ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου (κύριος του έργου), αναλαµβάνει να
λειτουργεί ως δικαιούχος ο οποίος ασκεί τόσο το ρόλο της
∆ιευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της οικονοµικής
διαχείρισης του έργου. Η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αγίου
Βασιλείου, οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται, τα
κατάλληλα µέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισµό κλπ) που είναι αναγκαία
για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει για το χρονικό
διάστηµα εκτέλεσης του έργου.
Ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου επίσης αναλαµβάνει:
- να εξασφαλίζει ότι ο διατιθέµενος υπάλληλος δεν θα χρησιµοποιηθεί
για έργα και υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση µε το ∆ήµο Αγίου
Βασιλείου και το εν λόγω έργο
- να εξασφαλίζει ότι για την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ο
διατιθέµενος υπάλληλος θα συνυπογράφει
τα πάσης φύσεως
έγγραφα µε τους αρµόδιους υπαλλήλους του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου
- να ενηµερώνει, να καθοδηγεί και να βοηθά
τον διατιθέµενο
υπάλληλο, ώστε να είναι
σε
θέση
να
ανταποκριθεί
στις
υπηρεσιακές υποχρεώσεις που θα προκύψουν για την εκτέλεση
καθηκόντων του
- να καταβάλει όλα τα τυχόν έξοδα που θα προκύψουν για την
µετακίνηση
του υπαλλήλου, καθώς
και τυχόν δικαιούµενες
αποζηµιώσεις.
2.2 Η Περιφέρεια Κρήτης αναλαµβάνει να διαθέσει ένα (1) στελέχος
µε ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., προκειµένου να συνδράµουν
µε αποτελεσµατικό τρόπο στην επίβλεψη του έργου: : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και εκτέλεση της
σύµβασης εκτέλεσης του έργου.
ΆΡΘΡΟ 3
∆ιαδικασία υλοποίησης της Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας
Με την παρούσα Σύµβαση, η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει
προσωπικό της, προκειµένου να υποστηρίξει την Τεχνική υπηρεσία του
∆ήµου Αγίου Βασιλείου, στην ανάθεση, υλοποίηση και επίβλεψη του
έργου: : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου, διαθέτει, σύµφωνα µε το υπ΄
αριθµό 172202/14-06-2021 έγγραφο της, την
υπάλληλό της,
Γιαννακουδάκη Καλλιόπη του Ευθυµίου, µε την ειδικότητα του
Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.. Το προσωπικό που διατίθεται στο ∆ήµο
Αγίου Βασιλείου υπάγεται διοικητικά µόνο ως προς την εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάµενο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου για τη διάρκεια ανάθεσης και
επίβλεψης της σύµβασης του
έργου: : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ∆.Ε. ΛΑΜΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». Ο
προϊστάµενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης στην οποία
υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο ∆ήµο Αγίου Βασιλείου,
συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέµενων
στελεχών. Αντίθετα, οι εντολές µετακίνησης για την άσκηση των
5
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•

•

καθηκόντων επίβλεψης του εν λόγω έργου, εγκρίνονται και από τα
όργανα του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου τον οποίο και βαρύνουν.
Τα στελέχη που ορίζονται, για την υλοποίηση της παρούσας
πράξης, δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας
στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, όταν διαπιστώνεται από τον ∆ήµαρχο
έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη.
Οι υπάλληλοι που διατίθενται από το Κύριο του Έργου-∆ήµο Αγίου
Βασιλείου και την Περιφέρεια Κρήτης είναι:
Γιαννακουδάκη Καλλιόπη , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Υπάλληλος
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, ως
Επιβλέπουσα του έργου.
Βερνάρδου Στυλιανή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και Αναπληρώτρια
Προϊσταµένη Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αγίου Βασιλείου.
ΆΡΘΡΟ 4
Χρονική διάρκεια της σύµβασης
Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει µε την υπογραφή της και
διαρκεί µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Ενδεικτικά
υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους είκοσι
τέσσερεις (24) µήνες από την σύναψή της.
ΆΡΘΡΟ 5
Ποσά και πόροι – Χρηµατοδότησης
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της
Σύµβασης είναι εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (106.972,71 €),
συµπεριλαµβανοµένου
του
Φ.Π.Α.,
εργολαβικού
οφέλους,
αναθεωρήσεων και απρόβλεπτων. Το ποσό αυτό µπορεί να
αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας,
εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηµατοδοτικά στοιχεία
της πράξης.

•
•

•
•
•
•

ΆΡΘΡΟ 6
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης,
συστήνεται όργανο παρακολούθησης µε την επωνυµία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα το ∆ήµο Αγίου Βασιλείου.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του
Ν.2690/1999 αποτελείται από:
Ένα (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου- ∆ήµο Αγίου Βασιλείου,
∆ύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης,
µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι :
Για το ∆ήµο Αγίου Βασιλείου :
Σηφάκης Ελευθέριος, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Αγίου Βασιλείου
και αναπληρωτής
Θεοδωράκης Βασίλειος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Αγίου Βασιλείου
Για την Περιφέρεια Κρήτης :
Καρκαλέτση Σταµατούλα, Πολιτικός Μηχανικός ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.Ρεθύµνης
Μαρκουλάκη Ελένη-Ανδροµάχη, Πολιτικός Μηχανικός ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.Ρεθύµνης, µε αναπληρωτές αντίστοιχα τους :
6
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Κουγιτάκη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ∆/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Ρεθύµνης
Αλεξανδράκη Αντωνία, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.Ρεθύµνης
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 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
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.
ΆΡΘΡΟ 7
Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθµίσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, αλλαγή στο
χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής
της
και
στη
χρηµατοδότηση,
πραγµατοποιείται µετά από απόφαση των αρµοδίων οργάνων των
7
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συµβαλλοµένων µερών και θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου για να
λάβει τη σχετική έγκριση.
ΆΡΘΡΟ 8
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.
ΆΡΘΡΟ 9
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.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή του
προαναφερόµενου σχεδίου και των σχετικών εγγράφων,
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 21-07-2021

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραµµατέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τµήµα Συλλογικών
Οργάνων
Ταχ. ∆/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάµπαση
Τηλέφωνα
:2813 400 233
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 23 Ιουλίου 2021
Αρ. πρωτ.:218044

ΠΡΟΣ: - ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύµνης

KOIN.: -Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύµνης
- ∆/νση Σχεδιασµού και Περιφερειακού Προγράµµατος
Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 70/2021 απόφασης Περιφερειακού
Συµβουλίου.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθµ.
70/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικού Νο 14/21-07-2021),
που αφορά στην Έγκριση σύµβασης διαβαθµιδικής συνεργασίας για το έργο:
«Ανάπλαση πλατείας οικισµού Μέλαµπων ∆.Ε. Λάµπης ∆ήµου Αγίου
Βασιλείου»

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Νίκη Βαρδιάµπαση

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