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Αρ. πρωτ.: 683

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. Απόφ.39/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της με αριθμ. 16ης /2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 28/9/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΠ17ΛΚΚΒΤ) Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου:
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΣΤΡΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού
74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ Κρήτης 002,
ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του αντικειμένου αυτής.»

Στη Γαύδο σήμερα 27/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα
Γαύδου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 664/23-09-2019, πρόσκληση της Προέδρου του, που
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 13 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
9.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
11.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΠΟΝΤΕΣ

12.ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η Δήμαρχος Μ. Στεφανάκη. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από
τον δημοτικό υπάλληλο Ιωαννίδη Σταύρο.

Η Πρόεδρος έθεσε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση 1ης τροποποίησης της από
28/9/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΠ17ΛΚΚΒΤ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου
Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
“ΚΑΣΤΡΙ” ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ Κρήτης 002, ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας
υλοποίησης του αντικειμένου αυτής»
Το θέμα εισηγήθηκε η Δήμαρχος αναφέροντας ότι με την από 28/9/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΠ17ΛΚ-ΚΒΤ)
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου, συμφωνήθηκε
το πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΣΤΡΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ως υποέργο και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», της ΣΑΕΠ Κρήτης 002, με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης
του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΣΤΡΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ»,
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, που θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως το
«Έργο», από τον Κύριο του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης.
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Γαύδου.
Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης / Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και κατά
περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.
Διευθύνουσα - Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ως υποέργο και σε βάρος
των πιστώσεων του έργου με τίτλο 3 «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ» της ΣΑΕΠ Κρήτης 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005. Ειδικότερα, στο αντικείμενο της
παρούσας σύμβασης προβλέπεται η τοποθέτηση αντλίας γεώτρησης στον οικισμό «Καστρί» στη
Γαύδο (συντ. κατά ΕΚΧΑ 87’ Χ=507559, Υ = 3854257), καθώς και ο εξοπλισμός αντλιοστασίου για
την αξιοποίηση της γεώτρησης και την άντληση νερού παροχής Q = 12,00 m3.

Σκοπός του Έργου είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου νερού άρδευσης του Δήμου Γαύδου. Τα
παραπάνω θα επιτευχθούν με την αξιοποίηση της υπάρχουσας αρδευτικής γεώτρησης στον οικισμό
«Καστρί», ιδιοκτησίας Δήμου Γαύδου. Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης
λήγει στις 28/9/2019, με την ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου. Στην παρούσα φάση το έργο
βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω
προγραμματικής σύμβασης εισηγήθηκε με σχετική απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 288-2019 την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 28-92020, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, σύμφωνα με την
εισήγηση της Διευθύνουσας – Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
υλοποίηση του έργου του θέματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της προγραμματικής σύμβασης του θέματος «Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης», δύναται η επέκταση της διάρκειας αυτής, έπειτα από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών.
Για τους παραπάνω λόγους και
i. εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη του Δήμου μας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου και
ii. επειδή η προγραμματική σύμβαση του θέματος λήγει στις 28-9-2019, ενώ το έργο στην παρούσα
φάση βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης,
Εισηγούμαστε:
Την έγκρισή σας για της τροποποίηση του άρθρου 7 της από 28/9/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΠ17ΛΚ-ΚΒΤ)
ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου στο τμήμα
που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του αντικειμένου της για ένα (1)
επιπλέον έτος, ήτοι έως 28-9-2020. 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 ως εμφαίνεται παρακάτω:
Στο Ηράκλειο σήμερα … / … / 2019 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ, που εδρεύει στη Γαύδο (ΑΦΜ: 099506116 ΔΟΥ Χανίων), όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο κ. Μανωλία Στεφανάκη, και θα αποκαλείται στο εξής
χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου».
2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ που εδρεύει στο Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας (ΑΦΜ:
997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο
Αρναουτάκη και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης».
Έχοντας υπόψη:
4. Το 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» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα τα άρθρα 94, 95 και
100 αυτού.
6. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
7. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
8. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και ειδικότερα 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)».
9. Το με αριθ. πρωτ. 42942/27-2-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών για τη διαβίβαση της μελέτης του έργου της
παρούσας σύμβασης, από τον Δήμο Γαύδου στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 71348/30-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΓΟ7ΛΚ-ΑΩΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00 ευρώ για το υποέργο με τίτλο
“ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΑΣΤΡΙ» ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ” σε βάρος των
πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ» της ΣΑΕΠ 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005.
11. Τη με αριθ. 54/πρακτ.6/24-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ0Α7ΛΚ-ΤΝΨ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κρήτης για την ένταξη του έργου στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης.
12. Τη με αρ. πρωτ. 28/πρακτ.10/8-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΚΧΕΩ9Κ-ΡΜ7) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης.
13. Την από 28-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΠ17ΛΚ-ΚΒΤ) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
14. Τη με αριθ. 235772/4-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΘ7Ι7ΛΚ-7ΥΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
15. Το από 28/8/2019 1ο πρακτικό συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με το οποίο εισηγείται την παράταση αυτής για ένα (1)
επιπλέον έτος, ήτοι έως 28-9- 2020. 6
16. Τη με αρ. πρωτ. …/πρακτ…./…-…-2019 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.

17. Τη με αρ. πρωτ. …/πρακτ…./…-…-2019 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
συμφωνούν και αποδέχονται:
την τροποποίηση του άρθρου 7 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο τμήμα που αφορά
την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της και λήγει σε δύο (2) έτη, 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 τρεις (3) μήνες, προσαυξημένο κατά εικοσιένα (21) μήνες, που αφορούν το
χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων –
εμπλεκόμενων υπηρεσιών (π.χ. χορήγηση άδειας)
Στη συνέχεια η κα Καλλίνικου Ευαγγελία αφού ζήτησε το λόγο ανέφερε ότι συμφωνεί στην έγκριση
της παράτασης.
Ο κος Τσιγωνάκης Εμμανουήλ αφού ζήτησε το λόγο ανέφερε ότι η παράταξή του επίσης συμφωνεί.
Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
όπως επίσης και τις προτάσεις των δύο ανωτέρων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 7 της από 28/9/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΠ17ΛΚ-ΚΒΤ)
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου, με αντικείμενο
την υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΑΣΤΡΙ» ΔΗΜΟΥ
ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως υποέργο και σε βάρος των πιστώσεων
του έργου με τίτλο «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» της ΣΑΕΠ
Κρήτης 002 με Κ.Α. 2014ΕΠ00200005, στο τμήμα που αφορά την παράταση της χρονικής
διάρκειας υλοποίησης του αντικειμένου της για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 28-9-2020 και την
ανωτέρω 1η Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την εισήγηση.
Η παραπάνω απόφαση πήρε αα 39 / 2019

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόµος.
Η Πρόεδρος
Γεωργακά Ευτυχία

Η Δήμαρχος
Μ. Στεφανάκη

Τα μέλη
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γραμματέας & Πρακ/γράφος

ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Στ. Ιωαννίδης

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

