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Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
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:Πλατεία Ελευθερίας 
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:Γιατρομανωλάκη  
 Ευαγγελία 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.E. Χανίων 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων 
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ 
 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 356/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 356/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Έγκριση: α) σύναψης προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ 

ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» και ειδικότερα των Υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 

αυτού, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 

2019ΕΠ80200024 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης και β) διάθεσης 

πίστωσης για την υλοποίηση αυτής συνολικού προϋπολογισμού 9.703.713,02 €  

με ΦΠΑ 24% 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 356/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό 
Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-
03-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, 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. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με 
θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 
Απριλίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης 
Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη 
υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος 
(θέμα 26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 
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26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση: α) σύναψης προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του 

έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ 

ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» και ειδικότερα των Υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 

αυτού, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 

2019ΕΠ80200024 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης και β) διάθεσης 

πίστωσης για την υλοποίηση αυτής συνολικού προϋπολογισμού 9.703.713,02 €  

με ΦΠΑ 24% 

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)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 80639/22-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
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«Ιστορικό: 
Η Περιφέρεια Κρήτης, εκτιμώντας την επείγουσα ανάγκη για την άμεση 

αποκατάσταση των δημοτικών οδικών υποδομών του Δήμου Κισσάμου και 
στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου, της συνεργασίας της με άλλους 
φορείς και της προσπάθειάς της για την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, 
προτίθεται να συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» και ειδικότερα των Υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 
αυτού, συνολικού προϋπολογισμού 9.703.713,02 € με ΦΠΑ 24%, με ΚΑ 
2019ΕΠ80200024 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης, που θα 
αναφέρονται στο εξής χάριν συντομίας ως «το Έργο». 
Ειδικότερα: 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονες 
βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους και διάρκειας, που εκδηλώθηκαν την 1η και 2η 
Ιανουαρίου 2019 και την 14η, 24η και 25η Φεβρουαρίου 2019, δημιούργησαν 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και φυσικές καταστροφές, οι 
οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες βλάβες στο οδικό δημοτικό δίκτυο του 
Δήμου Κισσάμου, με συνέπεια οι πληγείσες οδικές υποδομές να καταστούν 
μη ασφαλείς και μη λειτουργικές. 

Με την αριθ. πρωτ. 162/10-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ξ6Φ46ΜΚ6Π-ΣΝΝ) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Κισσάμου 
τέθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ενώ 
παραμένει ακόμα σε έκτακτη ανάγκη λόγω των έντονων καιρικών 
φαινομένων που έπληξαν κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία 3 έτη τον Δήμο 
Κισσάμου. 

Με την αριθ. πρωτ. 166724/10-7-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου του θέματος και 
εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τέσσερα (4) νέα 
υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € με ΦΠΑ 24%, με 
φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κισσάμου. 

Με την αριθ. πρωτ. 258638/16-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης, ως προς τη 
δημιουργία έξι (6) νέων υποέργων, με αντίστοιχη τροποποίηση του 
προϋπολογισμού του εγκεκριμένου υποέργου 2. 

Ο Δήμος Κισσάμου διαθέτει μόνο έναν μόνιμο μηχανικό ο οποίος, μετά 
από αναλυτική καταγραφή ζημιών, προχώρησε σε αναθέσεις και 
ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων έργων, τα οποία είναι αδύνατον να 
τα δημοπρατήσει και να τα υλοποιήσει χωρίς την απαιτούμενη τεχνική 
υποστήριξη.  

Ως εκ τούτου, με το αριθ. πρωτ. 530/27-1-2022 έγγραφό του ο Δήμος 
Κισσάμου ζήτησε από την Περιφέρεια Κρήτης τη σύναψη της 
προγραμματικής σύμβασης του θέματος και προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα τα τμήματα που έχουν τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα και ανάλογα με την ωριμότητα των μελετών και τα 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ζήτησε επίσης την τροποποίηση της ανωτέρω 
απόφασης χρηματοδότησης, όσον αφορά στη δημιουργία τεσσάρων (4) 
νέων υποέργων, με φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 
με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων 
υποέργων 1 και 2, καθώς και στην τροποποίηση του τίτλου του υποέργου 2 
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και του φορέα υλοποίησης αυτού, που θα είναι η Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων (έναντι του Δήμου Κισσάμου προηγουμένως). 

Με την αριθ. πρωτ. 37414/11-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ι7ΛΚ-ΙΨ9) Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση που ζήτησε ο 
Δήμος Κισσάμου και επομένως η χρηματοδότηση των υποέργων 2, 11, 12, 
13 και 14 του Έργου της προγραμματικής σύμβασης του θέματος, με Φορέα 
Υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Χανίων. 

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του 
Έργου, αφού ο Δήμος Κισσάμου, ως Κύριος του Έργου στερείται τα τεχνικά 
μέσα, αν και έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του, ενώ η Περιφέρεια 
Κρήτης στερείται της αρμοδιότητας αλλά διαθέτει τους απαραίτητους 
ανθρώπινους πόρους. 

Επίσης, το Έργο αφορά σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, λειτουργεί προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας, συμβάλλοντας στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στη 
βελτίωση της προσπελασιμότητας του οδικού δικτύου και στην αναβάθμιση 
της ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί 
ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του. 

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών στις δημοτικές οδούς 
και η επισκευή, ανακατασκευή ή εκ νέου κατασκευή των συνοδών τους 
υδραυλικών έργων, καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε 
τεχνικά και νομικά θέματα που αφορούν τις ενέργειες για την αποκατάσταση 
των ζημιών στο Δήμο Κισσάμου. Ειδικότερα προβλέπονται:  

 Χωματουργικές εργασίες: άρση καταπτώσεων, καθαρισμός 
κατολισθήσεων,  ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, καθώς και διάνοιξη 
νέων πλευρικών τάφρων όμβριων όπου απαιτείται.  

 Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών: επισκευή - αποκατάσταση 
τοπικών φθορών ασφαλτοτάπητα, επισκευή - αποκατάσταση φθορών και 
καθιζήσεων οδοστρώματος, κατά τόπους μικροεκσκαφές ή αποξέσεις για την 
εξομάλυνση του καταστρώματος, κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης 
οδοστρώματος όπου απαιτείται, κ.α. 

 Αποκατάσταση - κατασκευή νέων συνοδών υδραυλικών έργων οδών:  
καθαρισμός και σκυροδεματική επένδυση υφιστάμενων πλευρικών τάφρων 
όμβριων, καθαρισμός πλακοσκεπών οχετών, κατασκευή νέου 
πλακοσκεπούς οχετού όπου απαιτείται. 

 Αποκατάσταση - κατασκευή νέων τεχνικών συνοδών  έργων οδών: 
συρματοκιβώτια αντιστήριξης πρανών, τοίχοι αντιστήριξης από λιθοδομή, 
τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθορριπές, χαλύβδινα 
στηθαία όπου απαιτείται. 

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 9.703.713,02 € με ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: 
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14Η, 24Η, 25Η 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019-Β' ΦΑΣΗ».  
Προϋπολογισμός: 800.865,05 € με ΦΠΑ 24%. 
11ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
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ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
14Η, 24Η, 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
Προϋπολογισμός: 2.907.200,00 € με ΦΠΑ 24%. 
12ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
14Η, 24Η, 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
Προϋπολογισμός: 2.818.247,97 € με ΦΠΑ 24%. 
13ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
14Η, 24Η, 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
Προϋπολογισμός: 2.977.400,00 € με ΦΠΑ 24%. 
14ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 
Σε όλα τα παραπάνω υποέργα, ισχύουν τα εξής: 
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Κισσάμου. 
Φορέας Χρηματοδότησης  είναι η Περιφέρεια Κρήτης / ΠΔΕ Περιφέρειας 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 Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.  

Η χρονική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε τριάντα έξι (36) μήνες, με την 
ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής 
Σύμβασης αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει 
συνολική διάρκεια είκοσι ένα (21) μήνες, προσαυξημένο κατά δεκαπέντε (15) 
μήνες, που αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις διαδικασίες 
δημοπράτησης και τη σύναψη των συμβάσεων του Έργου, καθώς και τους 
ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 
Προϋποθέσεις: 
Για τη σύναψη της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης απαιτείται η έγκριση 
αυτής από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης και από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κισσάμου.   
Επίσης, απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο Κλιμάκιο της 
Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις (όπως αυτές ισχύουν): 
1. O 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 
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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. O 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. H με αρ. πρωτ. 1218/16.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης». 
4. O Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».  
5. O Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση» (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012). 
6. Το άρθρο 40, παρ. 1, εδαφ. θ΄ και παρ. 2, εδαφ. η΄ του Ν. 4735/2020 
(ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 
από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της προγραμματικής 
σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται αντίστοιχα από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας. 
7. O Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 21 αυτού περί ρύθμισης για τη σύναψη και εκτέλεση 
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 
σύμφωνα με την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των 
συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. 
8. O Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό 
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 324 αυτού περί υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο. 
9. O Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, 
ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την 
ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 225 του ν. 3852/2010». 
10. Oι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
11. O Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
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προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις: 
1. H με αριθ. πρωτ. 162/10-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ξ6Φ46ΜΚ6Π-ΣΝΝ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην κήρυξη σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου έως 1-4-2019. 
2. H με αριθ. πρωτ. 1625/26-2-2019 (ΑΔΑ:  ΩΑΙΘ46ΜΚ6Π-ΖΤΚ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση κήρυξης 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου έως 
1-10-2019. 
3. H με αριθ. πρωτ. 6677/19-9-2019 (ΑΔΑ:  9ΓΘΟ46ΜΚ6Π-Β2Θ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση κήρυξης 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου έως 
1-4-2020. 
4. H με αριθ. πρωτ. 1553/17-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΟ46ΜΤΛΒ-ΠΜΚ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση κήρυξης 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου έως 
1-10-2020. 
5. H με αριθ. πρωτ. 6741/29-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΖΕ46ΜΤΛΒ-Ζ52) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση κήρυξης 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου έως 
1-4-2021. 
6. H με αριθ. πρωτ. 1879/26-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΞΧ46ΜΤΛΒ-Λ56) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση κήρυξης 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου έως 
1-10-2021. 
7. H με αριθ. πρωτ. 8316/28-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση κήρυξης 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου έως 
1-4-2022. 
8. H με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΧ17ΛΚ-ΨΒΨ) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης που αφορά στο έργο 
της Προγραμματικής Σύμβασης και την ένταξη τεσσάρων (4) νέων υποέργων στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης. 
9. H με αριθ. πρωτ. 258638/16-10-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΧΗ7ΛΚ-0ΡΕ) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης 
Διάθεσης Πίστωσης με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019, ως προς τη δημιουργία 
έξι (6) νέων υποέργων. 
10. Το με αριθ. πρωτ. 530/27-01-2022 αίτημα του Δήμου Κισσάμου για τη 
σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος με την Περιφέρεια Κρήτης. 
11. H με αριθ. πρωτ. 37414/11-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ι7ΛΚ-ΙΨ9) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης 
Διάθεσης Πίστωσης με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019, που αφορά στο έργο της 
Προγραμματικής Σύμβασης και τη δημιουργία τεσσάρων (4) νέων υποέργων.  
12. H με αριθ. 31/2021 Πρακτικό Νο 9/22-04-2021 (ΑΔΑ: 6Ο4Ε7ΛΚ-8Ψ2) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά 
στην Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του καθορισμού των Δεικτών 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-
2023) της Περιφέρειας Κρήτης. 
Συμπεράσματα – Προτάσεις: 
Για τους παραπάνω λόγους και  
α) εκτιμώντας την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών στις 
δημοτικές υποδομές του Δήμου Κισσάμου, λόγω των καταστροφών που 
προκλήθηκαν αρχικά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του πρώτου τριμήνου 
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του 2019 και τα επόμενα που έπληξαν κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία 3 έτη 
τον Δήμο Κισσάμου, που παραμένει από τότε κηρυγμένος σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης,  
β) δεδομένου ότι ο Δήμος Κισσάμου δεν διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά 
μέσα για την υλοποίηση του έργου, 
Εισηγούμαστε: 
(Α) Την έγκρισή σας για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» και 
ειδικότερα των Υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 αυτού, που είναι εγγεγραμμένο στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2019ΕΠ80200024 της ΣΑΕΠ 802 
Περιφέρειας Κρήτης και  
(Β) τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση αυτής συνολικού προϋπολογισμού 
9.703.713,02 €  με ΦΠΑ 24%. 
Η ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση 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 κ. Δοξάκη Ελένης,  Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και 
της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε 
ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΚΛΠ» και ειδικότερα των Υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 αυτού, που είναι 
εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΑ 2019ΕΠ80200024 
της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης και ως παρακάτω: 
«Στα Χανιά, σήμερα την ….../……/2022, ημέρα ……………., μεταξύ των 
παρακάτω συμβαλλομένων: 
1. του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στο Καστέλι Κισσάμου (ΑΦΜ 
997738238, Δ.Ο.Υ. Χανίων), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 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 την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα 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 
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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. Tη με αρ. πρωτ. 1218/16.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης». 
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».  
5. Tο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση» (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012). 
6. Το άρθρο 40, παρ. 1, εδαφ. θ΄ και παρ. 2, εδαφ. η΄ του Ν. 4735/2020 
(ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 
από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της προγραμματικής 
σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται αντίστοιχα από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας. 
7. Το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 21 αυτού περί ρύθμισης για τη σύναψη και εκτέλεση 
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 
σύμφωνα με την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των 
συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. 
8. Tο Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον 
προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 324 αυτού περί υπαγωγής στον 
προσυμβατικό έλεγχο. 
9. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του 
εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά 
κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010». 
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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11. Το Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
12. Τη με αριθ. πρωτ. 162/10-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ξ6Φ46ΜΚ6Π-ΣΝΝ) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην κήρυξη σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κισσάμου 
έως 1-4-2019. 
13. Τη με αριθ. πρωτ. 1625/26-2-2019 (ΑΔΑ:  ΩΑΙΘ46ΜΚ6Π-ΖΤΚ) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση 
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Κισσάμου έως 1-10-2019. 
14. Τη με αριθ. πρωτ. 6677/19-9-2019 (ΑΔΑ:  9ΓΘΟ46ΜΚ6Π-Β2Θ) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην 
παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Κισσάμου έως 1-4-2020. 
15. Τη με αριθ. πρωτ. 1553/17-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΟ46ΜΤΛΒ-ΠΜΚ) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην 
παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Κισσάμου έως 1-10-2020. 
16. Τη με αριθ. πρωτ. 6741/29-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΖΕ46ΜΤΛΒ-Ζ52) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση 
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Κισσάμου έως 1-4-2021. 
17. Τη με αριθ. πρωτ. 1879/26-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΞΧ46ΜΤΛΒ-Λ56) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση 
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Κισσάμου έως 1-10-2021. 
18. Τη με αριθ. πρωτ. 8316/28-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση 
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Κισσάμου έως 1-4-2022. 
19. Τη με αριθ. πρωτ. 1812/01-04-2022 (ΑΔΑ: Ω5Ν546ΝΠΙΘ-Α7Ζ) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην παράταση 
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Κισσάμου έως 03-10-2022. 
20. Τη με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΧ17ΛΚ-ΨΒΨ) Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης που αφορά 
στο έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και την ένταξη τεσσάρων 
(4) νέων υποέργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Κρήτης. 
21. Τη με αριθ. πρωτ. 258638/16-10-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΧΗ7ΛΚ-0ΡΕ) Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα την τροποποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019, ως προς τη 
δημιουργία έξι (6) νέων υποέργων. 
22. Το με αριθ. πρωτ. 530/27-01-2022 αίτημα του Δήμου Κισσάμου για τη 
σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης. 
23. Τη με αριθ. πρωτ. 37414/11-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ι7ΛΚ-ΙΨ9) Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα την τροποποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019, που αφορά 
στο έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και τη δημιουργία 
τεσσάρων (4) νέων υποέργων.  
24. Τη με αριθ. 31/2021 Πρακτικό Νο 9/22-04-2021 (ΑΔΑ: 6Ο4Ε7ΛΚ-8Ψ2) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά 
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στην Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του καθορισμού των Δεικτών 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-
2023) της Περιφέρειας Κρήτης. 
25. Τη με αριθ. 314/πρακτ.Νο7/1-4-2022 (ΑΔΑ: …………..……..) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την τροποποίηση 
του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 της Περιφέρειας Κρήτης. 
26. Τη με αριθ. …./πρακτ.Νο…./……-2022 (ΑΔΑ: …………..., 
ΑΔΑΜ:……………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κρήτης για την έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση αυτής. 
27. Τη με αριθ. …/2022 (ΑΔΑ: ……….) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου για την έγκριση σύναψης της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης. 
28. Την …./2022 πράξη προσυμβατικού ελέγχου του αρμόδιου Κλιμακίου 
της Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
324 του Ν. Ν.4700/20 (ΦΕΚ 127 Α/29-06-2020) περί υπαγωγής στον 
προσυμβατικό έλεγχο. 
29. Την ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών στις δημοτικές υποδομές του 
Δήμου Κισσάμου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν αρχικά από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα του πρώτου τριμήνου του 2019 και τα επόμενα 
που έπληξαν κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία 3 έτη τον Δήμο Κισσάμου, που 
παραμένει από τότε κηρυγμένος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του 
άρθρου 100 του N. 3852/10, ως ισχύει. 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που θα ισχύουν για την  υλοποίηση του παραπάνω έργου και 
συγκεκριμένα: 
1. Περιεχόμενα 
2. Προοίμιο 
3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 
4. Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου 
5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 
6. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 
7. Διάρκεια  
8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
9. Ρήτρες 
10. Ειδικοί Όροι 
11. Τελικές Διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονες 
βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους και διάρκειας, που εκδηλώθηκαν την 1η και 2η 
Ιανουαρίου 2019 και την 14η, 24η και 25η Φεβρουαρίου 2019, δημιούργησαν 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και φυσικές καταστροφές, οι 
οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες βλάβες στο οδικό δημοτικό δίκτυο του 
Δήμου Κισσάμου, με συνέπεια οι πληγείσες οδικές υποδομές να καταστούν 
μη ασφαλείς και μη λειτουργικές. 

Με την αριθ. πρωτ. 162/10-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ξ6Φ46ΜΚ6Π-ΣΝΝ) Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Κισσάμου της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης τέθηκε σε 
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Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ενώ παραμένει ακόμα 
σε έκτακτη ανάγκη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν 
κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία 3 έτη τον Δήμο Κισσάμου. 

Με την αριθ. πρωτ. 166724/10-7-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» με ΚΑ 
2019ΕΠ80200024 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης και εντάχθηκαν 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τέσσερα (4) νέα υποέργα συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000.000,00 € με ΦΠΑ 24%, με φορέα υλοποίησης τον 
Δήμο Κισσάμου. 

Με την αριθ. πρωτ. 258638/16-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης 
Πίστωσης με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019 ως προς τη δημιουργία έξι (6) 
νέων υποέργων, με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού του 
εγκεκριμένου υποέργου 2. 

Ο Δήμος Κισσάμου διαθέτει μόνο έναν μόνιμο μηχανικό ο οποίος, μετά 
από αναλυτική καταγραφή ζημιών, προχώρησε σε αναθέσεις και 
ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων έργων, τα οποία είναι αδύνατον να 
τα δημοπρατήσει και να τα υλοποιήσει χωρίς την απαιτούμενη τεχνική 
υποστήριξη.  

Ως εκ τούτου, με το αριθ. πρωτ. 530/27-1-2022 έγγραφό του ο Δήμος 
Κισσάμου ζήτησε από την Περιφέρεια Κρήτης τη σύναψη της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης και προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά 
προτεραιότητα τα τμήματα που έχουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και 
ανάλογα με την ωριμότητα των μελετών και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, 
ζήτησε επίσης την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης, 
όσον αφορά στη δημιουργία τεσσάρων (4) νέων υποέργων, με φορέα 
υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με αντίστοιχη τροποποίηση 
του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων υποέργων 1 και 2, καθώς και στην 
τροποποίηση του τίτλου του υποέργου 2 και του φορέα υλοποίησης αυτού, 
που θα είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (έναντι του Δήμου Κισσάμου 
προηγουμένως).  

Με την αριθ. πρωτ. 37414/11-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ι7ΛΚ-ΙΨ9) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης 
Διάθεσης Πίστωσης με αριθ. πρωτ. 166724/10.07.2019 εγκρίθηκε η 
ανωτέρω τροποποίηση που ζήτησε ο Δήμος Κισσάμου και επομένως η 
χρηματοδότηση των υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 του Έργου της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης με Φορέα Υλοποίησης την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Χανίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Χανίων. 

Η Περιφέρεια Κρήτης, εκτιμώντας την επείγουσα ανάγκη για την άμεση 
αποκατάσταση των δημοτικών οδικών υποδομών του Δήμου Κισσάμου και 
στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου, της συνεργασίας της με άλλους 
φορείς και της προσπάθειάς της για την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, 
προτίθεται να συμβάλλει στην υλοποίηση του παραπάνω έργου, ήτοι στην 
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
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14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» και 
ειδικότερα των Υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 αυτού, συνολικού 
προϋπολογισμού 9.703.713,02 € με ΦΠΑ 24%, με ΚΑ 2019ΕΠ80200024 της 
ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης, που θα αναφέρονται στο εξής χάριν 
συντομίας ως «το Έργο». 

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του Έργου, 
αφού ο Δήμος Κισσάμου, ως Κύριος του Έργου στερείται τα τεχνικά μέσα, 
αν και έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του, ενώ η Περιφέρεια 
Κρήτης στερείται της αρμοδιότητας αλλά διαθέτει τους απαραίτητους 
ανθρώπινους πόρους. 

Επίσης, το Έργο αφορά σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, λειτουργεί προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας, συμβάλλοντας στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στη 
βελτίωση της προσπελασιμότητας του οδικού δικτύου και στην αναβάθμιση 
της ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί 
ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
9.703.713,02 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» με ΚΑ 
2019ΕΠ80200024 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα 
των Υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 αυτού, συνολικού προϋπολογισμού 
9.703.713,02 € με ΦΠΑ 24%, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:  

 2ο Υποέργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ 
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 – Β’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 
800.865,05 € με ΦΠΑ 24%. 
Το υποέργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης ζημιών δημοτικών οδών 
και επισκευή – ανακατασκευή ή και εκ νέου κατασκευή των συνοδών τους 
τεχνικών και υδραυλικών έργων. 

 11ο Υποέργο με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 
προϋπολογισμού 2.907.200,00 € με ΦΠΑ 24%.  
Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τις επόμενες εργασίες, οι 
οποίες θα εκτελεστούν σε δημοτικές οδούς, εντός και εκτός οικισμών, σε 
όλες της Τ.Κ. της Δ.Ε. Κισσάμου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας : 
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 Χωματουργικές εργασίες :  άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
κατολισθήσεων,  ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, όπου απαιτείται 
διάνοιξη νέων πλευρικών τάφρων ομβρίων. 

 Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών και ειδικότερα : 
- Επισκευή - αποκατάσταση τοπικών φθορών ασφαλτοτάπητα 
(επούλωση λάκκων και τοπικών καθιζήσεων), με καθαρισμό, κατασκευή 
εξυγιαντικής στρώσης υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται  και 
ασφαλτόστρωση με χρήση ασφαλτομίγματος. 
- Επισκευή - αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδοστρώματος, σε 
μικρά τμήματα ή ζώνες, με καθαρισμό, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης 
υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται και κατασκευή νέου ασφαλτικού 
τάπητα. Σε περίπτωση πολλών λάκκων, ρηγματώσεων ή αποσάθρωσης του 
οδοστρώματος σε κοντινή απόσταση, προβλέπεται η κατασκευή τοπικά μίας 
στρώσης ασφαλτοτάπητα τύπου συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, αφού προηγηθεί ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη ενώ όπου απαιτείται προβλέπεται η κατασκευή πρώτα μιας 
ασφαλτικής συνδετικής στρώσης μεταβλητού πάχους. 
- Κατά τόπους μικροεκσκαφές (βάθους μικρότερου των 30 εκατοστών) 
ή αποξέσεις (φρεζάρισμα), για την εξομάλυνση του καταστρώματος. 
- Όπου απαιτείται κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης 
οδοστρώματος. 
- Για τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους : όπου απαιτείται κατασκευή 
ασφαλτικής εξομαλυντικής στρώσης και ασφαλτική προεπάλειψη, 
ασφαλτόστρωση με στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5 εκατοστών. 
- Για τους τσιμεντοστρωμένους δρόμους : επένδυση με σκυρόδεμα 
πάχους 10 εκατοστών, ενισχυμένου με δομικό πλέγμα. 

 Αποκατάσταση – κατασκευή νέων συνοδών υδραυλικών έργων οδών και 
ειδικότερα : 
- Καθαρισμός υφιστάμενων πλευρικών τάφρων ομβρίων. 
- Επένδυση με σκυρόδεμα υφιστάμενων ή νέων πλευρικών τάφρων 
ομβρίων, όπου απαιτείται. 
- Καθαρισμός πλακοσκεπών οχετών. 
- Κατασκευή νέου πλακοσκεπούς οχετού στην περιοχή Πολυρήνιας. 

 Αποκατάσταση – κατασκευή νέων τεχνικών συνοδών  έργων οδών και 
ειδικότερα : 
- Συρματοκιβώτια αντιστήριξης πρανών. 
- Τοίχοι αντιστήριξης από λιθοδομή 
- Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
- Λιθορριπές 
- Χαλύβδινα στηθαία 

 12ο Υποέργο με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 
προϋπολογισμού 2.818.247,97 € με ΦΠΑ 24%. 
Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τις επόμενες εργασίες, οι 
οποίες θα εκτελεστούν σε δημοτικές οδούς, εντός και εκτός οικισμών, σε 
όλες της Τ.Κ. της Δ.Ε. Μηθύμνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας : 

 Χωματουργικές εργασίες :  άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
κατολισθήσεων,  ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, όπου απαιτείται 
διάνοιξη νέων πλευρικών τάφρων ομβρίων. 
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 Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών και ειδικότερα : 
- Επισκευή - αποκατάσταση τοπικών φθορών ασφαλτοτάπητα 
(επούλωση λάκκων και τοπικών καθιζήσεων), με καθαρισμό, κατασκευή 
εξυγιαντικής στρώσης υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται  και 
ασφαλτόστρωση με χρήση ασφαλτομίγματος. 
- Επισκευή - αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδοστρώματος, σε 
μικρά τμήματα ή ζώνες, με καθαρισμό, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης 
υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται και κατασκευή νέου ασφαλτικού 
τάπητα. Σε περίπτωση πολλών λάκκων, ρηγματώσεων ή αποσάθρωσης του 
οδοστρώματος σε κοντινή απόσταση, προβλέπεται η κατασκευή τοπικά μίας 
στρώσης ασφαλτοτάπητα τύπου συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, αφού προηγηθεί ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη ενώ όπου απαιτείται προβλέπεται η κατασκευή πρώτα μιας 
ασφαλτικής συνδετικής στρώσης μεταβλητού πάχους. 
- Κατά τόπους μικροεκσκαφές (βάθους μικρότερου των 30 εκατοστών) 
ή αποξέσεις (φρεζάρισμα), για την εξομάλυνση του καταστρώματος. 
- Όπου απαιτείται κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης 
οδοστρώματος. 
- Για τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους : όπου απαιτείται κατασκευή 
ασφαλτικής εξομαλυντικής στρώσης και ασφαλτική προεπάλειψη, 
ασφαλτόστρωση με στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5 εκατοστών. 
- Για τους τσιμεντοστρωμένους δρόμους : επένδυση με σκυρόδεμα 
πάχους 10 εκατοστών, ενισχυμένου με δομικό πλέγμα. 

 Αποκατάσταση – κατασκευή νέων συνοδών υδραυλικών έργων οδών και 
ειδικότερα : 
- Καθαρισμός υφιστάμενων πλευρικών τάφρων ομβρίων. 
- Επένδυση με σκυρόδεμα υφιστάμενων ή νέων πλευρικών τάφρων 
ομβρίων, όπου απαιτείται. 
- Καθαρισμός πλακοσκεπών οχετών. 
- Κατασκευή νέου πλακοσκεπούς οχετού στην περιοχή Μουρίου. 

 Αποκατάσταση – κατασκευή νέων τεχνικών συνοδών  έργων οδών και 
ειδικότερα : 
- Συρματοκιβώτια αντιστήριξης πρανών. 
- Τοίχοι αντιστήριξης από λιθοδομή 
- Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
- Λιθορριπές 
- Χαλύβδινα στηθαία 

 13ο Υποέργο με τίτλο: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 
προϋπολογισμού 2.977.400,00 € με ΦΠΑ 24%.  
Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τις επόμενες εργασίες, οι 
οποίες θα εκτελεστούν σε δημοτικές οδούς, εντός και εκτός οικισμών, σε 
όλες της Τ.Κ. της Δ.Ε. Ινναχωρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας : 

 Χωματουργικές εργασίες :  άρση καταπτώσεων - καθαρισμός 
κατολισθήσεων,  ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, όπου απαιτείται 
διάνοιξη νέων πλευρικών τάφρων ομβρίων. 

 Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών και ειδικότερα : 
- Επισκευή - αποκατάσταση τοπικών φθορών ασφαλτοτάπητα 
(επούλωση λάκκων και τοπικών καθιζήσεων), με καθαρισμό, κατασκευή 
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εξυγιαντικής στρώσης υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται  και 
ασφαλτόστρωση με χρήση ασφαλτομίγματος. 
- Επισκευή - αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδοστρώματος, σε 
μικρά τμήματα ή ζώνες, με καθαρισμό, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης 
υπόβασης και βάσης όπου απαιτείται και κατασκευή νέου ασφαλτικού 
τάπητα. Σε περίπτωση πολλών λάκκων, ρηγματώσεων ή αποσάθρωσης του 
οδοστρώματος σε κοντινή απόσταση, προβλέπεται η κατασκευή τοπικά μίας 
στρώσης ασφαλτοτάπητα τύπου συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, αφού προηγηθεί ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη ενώ όπου απαιτείται προβλέπεται η κατασκευή πρώτα μιας 
ασφαλτικής συνδετικής στρώσης μεταβλητού πάχους. 
- Κατά τόπους μικροεκσκαφές (βάθους μικρότερου των 30 εκατοστών) 
ή αποξέσεις (φρεζάρισμα), για την εξομάλυνση του καταστρώματος. 
- Όπου απαιτείται κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης 
οδοστρώματος. 
- Για τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους : όπου απαιτείται κατασκευή 
ασφαλτικής εξομαλυντικής στρώσης και ασφαλτική προεπάλειψη, 
ασφαλτόστρωση με στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5 εκατοστών. 
- Για τους τσιμεντοστρωμένους δρόμους : επένδυση με σκυρόδεμα 
πάχους 10 εκατοστών, ενισχυμένου με δομικό πλέγμα. 

 Αποκατάσταση – κατασκευή νέων συνοδών υδραυλικών έργων οδών και 
ειδικότερα : 
- Καθαρισμός υφιστάμενων πλευρικών τάφρων ομβρίων. 
- Επένδυση με σκυρόδεμα υφιστάμενων ή νέων πλευρικών τάφρων 
ομβρίων, όπου απαιτείται. 
- Καθαρισμός πλακοσκεπών οχετών. 
- Κατασκευή νέου πλακοσκεπούς οχετού στην περιοχή Καμηλιανά 
Έλους. 

 Αποκατάσταση – κατασκευή νέων τεχνικών συνοδών  έργων οδών και 
ειδικότερα : 
- Συρματοκιβώτια αντιστήριξης πρανών. 
- Τοίχοι αντιστήριξης από λιθοδομή 
- Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
- Λιθορριπές 
- Χαλύβδινα στηθαία 

 14ο Υποέργο με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, 
ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», προϋπολογισμού 
200.000,00 € με ΦΠΑ 24%.  
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά στην τεχνική και διοικητική 
υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων σε όλο το πλέγμα 
των δραστηριοτήτων της και κυρίως σε τεχνικά, νομικά θέματα που αφορούν 
τις ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον 
Δήμο Κισάμου, στο πλαίσιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης, από τις 
πλημμύρες και τις κατολισθήσεις από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 και γενικά προσαρμογή όλων των 
δραστηριοτήτων της στην άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος. 
Ιδιαίτερα θα υποβοηθηθεί η Υπηρεσία: 
-Στην σύνταξη και ολοκλήρωση των φακέλων ανάθεσης μελετών και 
τεχνικών υπηρεσιών. 
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-Στην ολοκλήρωση-ωρίμανση των μελετών και σύνταξη τευχών για την 
ανάθεση του έργου. 
-Στην επίβλεψη της εκπόνησης των μελετών και στην επίβλεψη κατά την 
διάρκεια κατασκευής των έργων. 
-Στην επίλυση τεχνικών και λοιπών ζητημάτων τα οποία προκύπτουν κατά 
την διάρκεια κατασκευής των έργων. 
-Μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Χανίων. 
Σε όλα τα παραπάνω υποέργα, ισχύουν τα εξής: 
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Κισσάμου. 
Φορέας Χρηματοδότησης  είναι η Περιφέρεια Κρήτης / ΠΔΕ Περιφέρειας 
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 Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 
Κρήτης, καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα ενεργούν 
αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη 
νομοθεσία. 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
τεχνικό δελτίο και όπως τυχόν αυτό τροποποιηθεί στο μέλλον, τις εγκεκριμένες 
μελέτες του Έργου, τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την λοιπή 
σχετική κείμενη Εθνική νομοθεσία.  

Το Τεχνικό Δελτίο του Έργου δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν κατά την υλοποίηση (π.χ. σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, 
αύξηση δαπάνης αναθεώρησης κλπ.) και προκειμένου να αξιοποιηθούν οι 
εκπτώσεις των υποέργων μετά τη δημοπράτησή τους και να αντιμετωπιστεί 
περεταίρω αποκατάσταση των ζημιών με νέα υποέργα, που θα προκύψουν 
σύμφωνα με την ωρίμανση των μελετών, χωρίς αύξηση του συνολικού 
προϋπολογισμού της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών στις δημοτικές οδούς και 
η επισκευή, ανακατασκευή ή εκ νέου κατασκευή των συνοδών τους 
υδραυλικών έργων, καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε 
τεχνικά και νομικά θέματα που αφορούν τις ενέργειες για την αποκατάσταση 
των ζημιών στο Δήμο Κισσάμου.  

Ειδικότερα προβλέπονται:  

 Χωματουργικές εργασίες: άρση καταπτώσεων, καθαρισμός κατολισθήσεων,  
ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, καθώς και διάνοιξη νέων πλευρικών 
τάφρων όμβριων όπου απαιτείται.  

 Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών: επισκευή - αποκατάσταση τοπικών 
φθορών ασφαλτοτάπητα, επισκευή - αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων 
οδοστρώματος, κατά τόπους μικροεκσκαφές ή αποξέσεις για την 
εξομάλυνση του καταστρώματος, κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης 
οδοστρώματος όπου απαιτείται, κ.α. 
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 Αποκατάσταση - κατασκευή νέων συνοδών υδραυλικών έργων οδών:  
καθαρισμός και σκυροδεματική επένδυση υφιστάμενων πλευρικών τάφρων 
όμβριων, καθαρισμός πλακοσκεπών οχετών, κατασκευή νέου 
πλακοσκεπούς οχετού όπου απαιτείται. 

 Αποκατάσταση - κατασκευή νέων τεχνικών συνοδών  έργων οδών: 
συρματοκιβώτια αντιστήριξης πρανών, τοίχοι αντιστήριξης από λιθοδομή, 
τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθορριπές, χαλύβδινα 
στηθαία όπου απαιτείται. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα: 
5.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στον αντισυμβαλλόμενο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά 
με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια 
και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση. 

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής 
Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα 
ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. 

 Να συνεργάζεται με τον αντισυμβαλλόμενο για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότησή του από την 
Περιφέρεια Κρήτης.  

 Να συντηρεί το έργο που θα εκτελεστεί με την παρούσα προγραμματική 
σύμβαση. 

 Να καλύπτει από τον προϋπολογισμό του τα αναγκαία για την εκπλήρωση της 
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικά έξοδα του φορέα του, όπως τα έξοδα των 
υπαλλήλων και των υπηρεσιών του. 
5.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.  

 Να υλοποιήσει το Έργο του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 
χρηματοδότησης του Έργου από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει 
των σχετικών συμβάσεων. 

 Να κοινοποιεί στον αντισυμβαλλόμενο τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

 Να παρέχει έγκαιρα στον αντισυμβαλλόμενο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά 
με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια 
και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση. 

 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής 
Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα 
ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. 

 Να συνεργάζεται με τον αντισυμβαλλόμενο για την ενημέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότησή του από την 
Περιφέρεια Κρήτης.  
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 Να καλύπτει από τον προϋπολογισμό του τα αναγκαία για την εκπλήρωση της 
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικά έξοδα του φορέα του, όπως τα έξοδα των 
υπαλλήλων και των υπηρεσιών του. 
 

AΡΘΡΟ 6 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ», που 
έχει ενταχθεί στο Πρόγράμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό 
2019ΕΠ80200024 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα των 
παρακάτω υποέργων 2, 11, 12, 13 και 14 αυτού, ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 9.703.713,02 € με ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: 
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14Η, 24Η, 25Η 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019-Β' ΦΑΣΗ».  
Προϋπολογισμός:  800.865,05 € με ΦΠΑ 24%. 
11ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
14Η, 24Η, 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
Προϋπολογισμός: 2.907.200,00 € με ΦΠΑ 24%. 
12ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
14Η, 24Η, 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
Προϋπολογισμός: 2.818.247,97 € με ΦΠΑ 24%. 
13ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 
14Η, 24Η, 25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019». 
Προϋπολογισμός: 2.977.400,00 € με ΦΠΑ 24%. 
14ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 
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Ο προϋπολογισμός του Έργου μπορεί να αναπροσαρμοστεί με τη 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και μετά από 
σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

Οι πληρωμές του Έργου θα γίνονται τμηματικά από το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προς τους Αναδόχους του έργου, με βάση τους 
πιστοποιημένους λογαριασμούς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί κατασκευής δημοσίων έργων 
και τις διαδικασίες πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η Περιφέρεια Κρήτης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό και δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση 
πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.  

Τα αναγκαία για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικά 
έξοδα, όπως τα έξοδα υπαλλήλων και υπηρεσιών, θα καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του φορέα στον οποίο ανήκουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής της και λήγει σε τριάντα έξι (36) μήνες, με την ολοκλήρωση και 
παράδοση του Έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής 
Σύμβασης αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει 
συνολική διάρκεια είκοσι ένα (21) μήνες, προσαυξημένο κατά δεκαπέντε 
(15) μήνες, που αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις 
διαδικασίες δημοπράτησης και τη σύναψη των συμβάσεων του Έργου, 
καθώς και τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών. 

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. 

Πιο αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου εκτιμάται ως 
εξής: 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(ΥΠΟΕΡΓΑ 2, 11, 12, 13, 14) 

 
 ΤΡΙΜΗΝΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

            

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

            

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

            

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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 ΤΡΙΜΗΝΑ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 

            

ΥΠΟΕΡΓΟ 11 

            

ΥΠΟΕΡΓΟ 12 

            

ΥΠΟΕΡΓΟ 13 

            

ΥΠΟΕΡΓΟ 14 

            

 
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης κάθε υποέργου 

συντάσσεται από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή 
μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται 
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα 
Χανιά. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από1:  
- έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου Κισσάμου, ο οποίος ορίζεται 
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κισσάμου, με τον αναπληρωτή του και 
- έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης / Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων, με τον αναπληρωτή του. 

Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής θα γίνει εντός 20 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, με τον ορισμό των μελών της, καθώς και των 
αναπληρωτών τους, από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων 
μερών.  

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί το πρόσωπο που θα οριστεί στην πρώτη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο και η παρούσα Σύμβαση 
και η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση και τη σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται 
με πρόσκληση του Προέδρου της. 

Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων 
των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, 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 προγραμματικής σύμβασης και η επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την 

 

3.1  Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών 
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ερμηνεία των όρων αυτής και τον τρόπο εφαρμογής της. Επίσης, η ρύθμιση 
λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση γεγονότων 
και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
συμβαλλομένων. 

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 Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τακτικά και 
όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και 
έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με 
τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, 
και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην 
πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η 
απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν 
στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την 
τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε 
τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην 
επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και 
αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που 
ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.  

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. 

Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση 
του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο 
έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της 
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται 
σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 
όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται 
δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της 
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι 
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου 
και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει 
στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε 
θετική ή αποθετική ζημία του. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) 
που θα συνταχθούν (και από τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους) στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα 
υπογραφούν στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 
του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει 
ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου 
κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά 
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου, χωρίς την καταβολή 
αμοιβής. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση, εκτός της παράτασης, της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των 
συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 
Απαγορεύεται η τροποποίηση ή συμπλήρωση του φυσικού αντικείμενου του 
έργου. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων 
στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
προγραμματική σύμβαση. 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση 
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται 
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, 
δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Χανίων. 

Β Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση αυτής συνολικού προϋπολογισμού 
9.703.713,02 € με ΦΠΑ 24%. 

Γ Ο ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης με τον αναπληρωτή του στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα οριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 01-04-2022 
 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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