
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Γαύδος: 13/07/2020 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              Αρ. Πρωτ.:   775 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                    

          

 ΠΡΟΣ 

                                                               Τα μέλη του Δ.Σ. 

 

Σας καλούμε, -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 

της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), στην 21η τακτική συνεδρίαση που 

θα γίνει στις 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30. Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για 

την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στην 

αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην Καραβέ και σύμφωνα με την 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο  με 

θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1)Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αχρήστων 

2) Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας 

3) Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ»  

4) Σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΥΔΟΥ» με τον ΟΑΚ. 

4)Προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Gavdos Princess στο Καστρί.  

 

Η πρόεδρος ΔΣ 
 
 

Ε. Γεωργακά  
 
Πίνακας αποδεκτών: 

1. Λαμπάκης Μιχαήλ 
2. Μαραβελάκης Σταύρος  
3. Παπαδάκης Γεώργιος 
4. Λουγιάκης Νικόλαος 
5. Μπαλαμπάκης Γεώργιος 
6. Ευαγγελία Καλλίνικου 
7. Λαμπάκης Ευστράτιος 
8. Μιχελαράκης Εμμανουήλ 
9. Κατράκη Μαρία 
10. Τσιγωνάκης Εμμανουήλ 
11. Μπικάκης Αναστάσιος 

12. Βογιατζής Βασίλειος 
13. Στεφανάκη Μανωλία 

 
Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται: 1)αναρτημένη στον Π.Α. 
του Δήμου 2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου 
3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ 
(όσες έχουν κοινοποιηθεί)  

Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί  
sms. 

 



 «ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆. 
ΓΑΥΔΟΥ» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 Σήµερα στις 10/07/2020 ηµέρα Παρακευή  και ώρα 13.30, συνεδρίασε στην αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου η τριµελής επιτροπή για την καταστροφή άχρηστων υλικών του Γαύδου 
έτους 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 199 παρ. 6 του ∆ΚΚ (Ν. 3463 / 2006), που ορίστηκε µε την 
αρ. 29/ 2020 απόφαση του ∆Σ (ΑΔΑ ΩΝ0ΜΩ9Κ-Υ1Π) και σύµφωνα µε την οποία αποτελείται 
από:  

1. Μαραβελάκης Σταύρος, αντιδήμαρχος, πρόεδρος  

2. Μπαλαμπάκης Γεώργιος, δηµοτικός σύµβουλος  

3. Καλλινίκου Ευαγγελία, δημοτική σύμβουλος  

Η επιτροπή συνεδρίασε προκειµένου να εκφράσει την γνώµη της σχετικά µε την καταστροφή 
των κάτωθι: 

1)υπερκατασκευής  του απορριμματοφόρου του ∆ήµου Γαύδου, 

2)Βάρκα που είχε γίνει δωρεά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

3)Καρότσα- υπερκατασκευή υδροφόρα- φορτηγό ΜΑΝ 

λόγω του ότι κρίνονται ακατάλληλα για χρήση.  

Η επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση εξετάζοντας το θέµα αποφασίζει ότι η αξία των 
παραπάνω είναι µηδενική και προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την καταστροφή του διότι η 
τήρηση και φύλαξη του δεν πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στο ∆ήµο, δεν επιδέχονται 
επισκευής και δεν πρόκειται να πωληθούν. 

Η ΚΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΙΠΕ: Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΑΣ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΩΣ ΕΧΕΙ. 

  ΓΑΥΔΟΣ 10/7/2020 

1) Μαραβελάκης Σταύρος 

 

2) Μπαλαμπάκης Γεώργιος 

 

3)Καλλίνικου Ευαγγελία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αθήνα, 30 /01 /2020
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ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

Ταχ.Δ/νση: Δραγατσανίου 8
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αριθ. 1/2020

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019 «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας –
Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Με τον ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα συνεκτικό

σύνολο κανόνων με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων την

πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Με τον νόμο αυτό καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι εθνικοί μηχανισμοί και φορείς

για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε κεντρικό, περιφερειακό και

τοπικό επίπεδο.

Σε κεντρικό επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), το Κέντρο Ερευνών για

Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), τις Υπηρεσιακές Μονάδες των Υπουργείων για την ισότητα των

φύλων και τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας Ίσης Μεταχείρισης).

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός περιλαμβάνει τις Περιφερειακές

Επιτροπές Ισότητας και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, τα οποία συστήνονται σε κάθε
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Περιφέρεια, τον Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθώς και το

Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε.

Σε τοπικό επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός περιλαμβάνει τις Υπηρεσιακές Μονάδες

άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων των Δήμων, τις

Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, οι οποίες συστήνονται σε κάθε Δήμο, την Επιτροπή Ισότητας

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθώς και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων

του ν.4604/2019 σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

1. Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και Αυτοτελούς Γραφείου

Ισότητας στις Περιφέρειες (άρθρο 7 ν. 4604/2019) :

Η υποχρέωση κάθε Περιφέρειας να συγκροτεί, με απόφαση του/της

Περιφερειάρχη, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, προβλεπόταν και πριν τον ν. 4604/2019,

στο άρθρο 186 παρ. VI ν. 3852/2010. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας αποτελούσε

συμβουλευτικό όργανο με αρμοδιότητα να εξειδικεύει τις γενικές-κεντρικές πολιτικές για

την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο και να εισηγείται προτάσεις τόσο στα αρμόδια

όργανα που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα σε τοπικό επίπεδο, όσο και

στην τότε Γ.Γ.Ι.Φ.

Για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε περιφερειακό και

τοπικό επίπεδο, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 186 παρ. IV τροποποιήθηκε με το άρθρο 7

του ν. 4604/2019 και αυξάνονται τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των

Φύλων, και διευρύνονται οι αρμοδιότητές της με στόχο την καλύτερη προώθηση της

ουσιαστικής ισότητας. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει πλέον τις

ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Λαμβάνει υπ’ όψιν τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής

και Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων,

με σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της Περιφέρειας.

 Εισηγείται και συμμετέχει στην κατάρτιση Περιφερειακού Σχεδίου Ισότητας.

 Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας τη

λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

 Συνεργάζεται με τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, τις αρμόδιες Υπηρεσιακές

Μονάδες της Περιφέρειας, το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας, καθώς
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και με λοιπές δομές και συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο

της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών.

 Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ένταξη έργων στις Συλλογικές

Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.), που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα καθώς

και σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών.

 Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας

κατά των γυναικών σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας

των Πολιτών.

 Επιδιώκει τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη

των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης

των πολιτών της Περιφέρειας.

Υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται πλέον

με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον/την αρμόδιο/α θεματικό/ή Αντιπεριφερειάρχη ή εντεταλμένο/η περιφερειακό/ή

σύμβουλο ως Πρόεδρο, όπως ορίζεται από τον/την οικείο/α Περιφερειάρχη,

β) έναν/μία (1) εκπρόσωπο των Δήμων της Περιφέρειας, που υποδεικνύεται από την

οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων και είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Δήμου της οικείας Περιφέρειας,

γ) έναν/μία (1) υπάλληλο της υφιστάμενης Υπηρεσιακής Μονάδας άσκησης Κοινωνικής

Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ή του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ή της

Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

Μέριμνας ή Αναπτυξιακού Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας,

δ) έναν/μία (1) κοινό/ή εκπρόσωπο των επαγγελματικών επιμελητηρίων της οικείας

Περιφέρειας,

ε) έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της

περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), η οποία εδρεύει στην

πρωτεύουσα της Περιφέρειας,

στ) έναν/μία (1) κοινό/ή εκπρόσωπο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

της οικείας Περιφέρειας,
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ζ) έναν/μία (1) κοινό/ή εκπρόσωπο των δικηγορικών συλλόγων της οικείας

Περιφέρειας,

η) έναν/μία (1) εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικείας/φεμινιστικής οργάνωσης ή

μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων, που

υποδεικνύεται από την εκάστοτε Περιφέρεια και

θ) έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και

Ισότητας των Φύλων, που υποδεικνύεται από τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Τα μέλη των υποπεριπτώσεων β’ έως και θ’ ορίζονται με τους/τις

αναπληρωτές/τριες τους.

Οι εκπρόσωποι των υποπεριπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ ορίζονται με κοινή επιστολή των

Προέδρων των φορέων ή των Πρυτάνεων αντίστοιχα.

Ο μη έγκαιρος ορισμός των μελών των ανωτέρω περιπτώσεων δεν κωλύει τη

συνέχιση της διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση

θα πρέπει να ζητείται εγγράφως από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, ο ορισμός

των μελών και να παρέχεται εύλογος χρόνος προκειμένου αυτοί να αποφανθούν.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας, ο/η οποίος/α

ορίζεται από τον/την Περιφερειάρχη.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός

είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι Περιφέρειες θα πρέπει να προβούν άμεσα στις

απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας.

Σημειώνεται ότι ακόμα και οι Περιφέρειες που είχαν συγκροτήσει Περιφερειακή

Επιτροπή Ισότητας με βάση το προϊσχύσαν άρθρο 186 παρ. VI του ν. 3852/2010, θα

πρέπει να προβούν εκ νέου στη συγκρότηση της Επιτροπής με τη διαδικασία, τη σύνθεση

και τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4604/2019,

κοινοποιώντας τη σχετική απόφαση και στην υπηρεσία μας.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4604/2019

συστήνεται, σε κάθε Περιφέρεια, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, το οποίο υπάγεται

απευθείας στον/ στην Περιφερειάρχη, δηλαδή αποτελεί πλέον δομή της Περιφέρειας.

Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας στελεχώνεται από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους της

Περιφέρειας, κατόπιν απόφασης του/ της Περιφερειάρχη και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
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α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν στην ενσωμάτωση της

ισότητας των φύλων στις πολιτικές, τις δράσεις και τα προγράμματα της Περιφέρειας.

β) Αποτιμά τις πολιτικές και τις δράσεις της Περιφέρειας για την εξάλειψη των

διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και καταρτίζει

σχετική έκθεση, την οποία υποβάλει ο /η Περιφερειάρχης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο

τον Δεκέμβριο κάθε έτους.

γ) Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

δ) Διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τη Γενική Γραμματεία

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων βάσει των κατευθύνσεων του Εθνικού

Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως το προηγούμενο διαμορφώνεται κάθε

φορά.

Ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει οι Περιφέρειες να προβούν σε άμεσες ενέργειες για

τη στελέχωση των εν λόγω Γραφείων και να μας ενημερώσουν για τα στοιχεία

επικοινωνίας των υπεύθυνων υπαλλήλων το αργότερο μέχρι 28.2.2020.

2.Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στους Δήμους (άρθρο 6 ν. 4604/2019) :

Είναι γνωστό ότι, εντός του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη (άρθρο 70 ν.

3852/2010), στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Επιτροπών από το Δημοτικό

Συμβούλιο, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του και με σκοπό την

επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς του, υπήρχε η δυνατότητα σύστασης, μεταξύ άλλων,

και Δημοτικής Επιτροπή Ισότητας, πράγμα που κάποιοι Δήμοι είχαν πράξει.

Με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 του ν.

3852/2010, νέο άρθρο 70Α,, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο «Δημοτική

Επιτροπή Ισότητας», καθώς η σύστασή της σε όλους του Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι

συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 Σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη

της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην

εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.

 Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη

των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε

όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
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 Συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με τις

αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και

συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων

ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.

 Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την πρόληψη και

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας

των Πολιτών.

Συνεπώς, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί τον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τους

Δήμους, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο

στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο

φάσμα των αρμοδιοτήτων των Δήμων.

Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές

εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα

κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων

ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής

των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του

πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με την Α΄/θμια και

Β΄/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα

απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 Έναν/μία (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο/η ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο,

 έναν/μία (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού

Συμβουλίου,

 έναν/μία (1) υπάλληλο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου,

 έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

 έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή

συνεταιριστικής οργάνωσης,

 έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής

οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των

φύλων,
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 δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των

μελών, η λειτουργία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την οργάνωση της Επιτροπής .

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους

αμοιβή ή αποζημίωση.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι με το άρθρο 5 του ν. 4604/2019, προστέθηκε νέα

αρμοδιότητα στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η

οποία αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Συγκεκριμένα, στην παρ. Ι του αρθ.

75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06) προστέθηκε υποπερ. 35, η οποία έχει ως

εξής: «Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης

της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γ.Γ.Ι.Φ. και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρμογή του εργαλείου της

“Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες”, με την υλοποίηση

των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των

φύλων».

Είναι γνωστό ότι η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές

Κοινωνίες» εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης

(CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού

Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Κάθε Περιφέρεια και Δήμος που

υπογράφει τη Χάρτα αναλαμβάνει δημόσια δέσμευση για την προώθηση της αρχής της

Ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη

Χάρτα. Η προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων επιτυγχάνεται με την ένταξη της

διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των

πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται ισότιμα από όλες

τις δημόσιες παρεμβάσεις, κατά τρόπο πρακτικό και ουσιαστικό.

Προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα,

κάθε Δήμος που την υπογράφει, αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για την

ένταξη της ισότητας των φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες

και τα μέσα για το σκοπό αυτό. Επίσης αναλαμβάνει να αναπτύσσει σχέσεις με όλα τα

αρμόδια όργανα και φορείς στην επικράτειά του, για την προώθηση της ουσιαστικής

ισότητας στην πράξη.
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Καθίσταται σαφές ότι οι Δήμοι, ως βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται σε

αμεσότερη επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και που, στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού

πλαισίου, συγκεντρώνουν πλέον όλες τις αρμοδιότητες στους τομείς φροντίδας, πρόληψης

και καταπολέμησης της βίας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της πρόνοιας, αποτελούν το

πλέον κατάλληλο πεδίο για την επίτευξη της ουσιαστικής και πραγματικής ισότητας των

φύλων σε τοπικό επίπεδο.

Επομένως, στο πλαίσιο της διοίκησης των τοπικών υποθέσεών τους και της χάραξης της

πολιτικής τους, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οφείλουν να προωθούν την ισότητα των φύλων και να

φροντίζουν για την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις

Τοπικές Κοινωνίες», καταρτίζοντας, κατόπιν διαβούλευσης, Σχέδια Δράσης και μεριμνώντας

για την υλοποίησή τους, με τη λήψη μέτρων και δράσεων, που, με πρακτικούς τρόπους θα

έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι Δήμοι δεν έχουν ακόμη υπογράψει την «Ευρωπαϊκή

Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» θα πρέπει να προβούν στην

υπογραφή της. Επίσης όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν άμεσα στις απαραίτητες

ενέργειες για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κοινοποιώντας τη σχετική

απόφαση και στην υπηρεσία μας.

Σημειώνεται ότι και οι Δήμοι που είχαν συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των

Φύλων με βάση το άρθρο 70 του ν. 3852/2010, θα πρέπει να προβούν εκ νέου στη

συγκρότηση αυτής, με τις διαδικασίες, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται

στο άρθρο 6 του ν. 4604/2019, βάσει του οποίου προστέθηκε το άρθρο 70Α στον ν.

3852/2010 (Α΄ 87).

3. Δυνατότητα σύστασης οργανικής μονάδας στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά

πρόσωπα αυτών με τίτλο «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών» και «Ξενώνας Φιλοξενίας

Κακοποιημένων Γυναικών» (άρθρα 25, 26 ν. 4604/2019).

Στη διάταξη του άρθρου 25 του ν.4604/2019 προβλέπεται η δυνατότητα για τους Ο.Τ.Α.

α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, να συστήνουν οργανική μονάδα, υπό τον τίτλο

«Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών», με αρμοδιότητες την παροχή: α) υπηρεσιών

ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των φύλων, β)

υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, γ) συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών

πληροφόρησης για τα δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων βίας και γυναικών που

υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, δ) υπηρεσιών παραπομπής ή συνοδείας των θυμάτων σε

ξενώνες φιλοξενίας, σε δικαστικές και δημόσιες αρχές, ε) νομικών υπηρεσιών -σε
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συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους- σε γυναίκες-θύματα βίας και πολλαπλών

διακρίσεων και στ) εργασιακής συμβουλευτικής. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

υπάγεται στη Διεύθυνση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής

Υπηρεσίας. Η στελέχωση κάθε Συμβουλευτικού Κέντρου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πέντε

(5) υπαλλήλους των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.

4604/2019.

Για τη σύσταση και στελέχωση Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, το αρμόδιο όργανο

προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του

Ο.Τ.Α. ή των νομικών προσώπων αυτού.

Επίσης, στη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4604/2019 προβλέπεται η δυνατότητα για

τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, να συστήνουν οργανική μονάδα υπό

τον τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών», με αρμοδιότητα την παροχή

ασφαλούς διαμονής σε γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, σε γυναίκες που υφίστανται

πολλαπλές διακρίσεις και τα τέκνα τους μέχρι και την ηλικία που προβλέπεται στον

Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ξενώνα. Ο Ξενώνας υπάγεται στη Διεύθυνση που

ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. ή του

νομικού προσώπου αυτού. Η στελέχωση και λοιπά θέματα, που αφορούν στη λειτουργία

των Ξενώνων, ρυθμίζονται με τη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4604/2019.

Για τη σύσταση και στελέχωση του Ξενώνα, το αρμόδιο όργανο των Ο.Τ.Α. ή των

νομικών προσώπων τους, προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων

Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών πρέπει να είναι σύμφωνος με τον Πρότυπο

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της Γενικής

Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και εγκρίνεται με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 29 του ν. 4605/2019).

Σήμερα, πέρα από την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, έχουν ιδρυθεί και

λειτουργούν σαράντα δύο (42) Συμβουλευτικά Κέντρα και είκοσι (20) Ξενώνες στο πλαίσιο

λειτουργίας του «Εθνικού δικτύου υποστήριξης γυναικών», το οποίο χρηματοδοτείται από

το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020. Από τα 42 Συμβουλευτικά Κέντρα, ένα

(1) λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας

των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), δεκατέσσερα (14) από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

(ΚΕΘΙ) και είκοσι επτά (27) λειτουργούν με ευθύνη (τελικοί δικαιούχοι) των τοπικών Δήμων.
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Από τους είκοσι (20) Ξενώνες οι δύο (2) υπάγονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και οι υπόλοιποι δέκα οκτώ (18) λειτουργούν με ευθύνη των τοπικών

Δήμων.

Δεδομένης της σπουδαιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι εν λόγω δομές,

ιδίως μετά την κύρωση από τη Χώρα μας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για

την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της

Ενδοοικογενειακής Βίας, της 11ης Μαΐου 2011 με το ν.4531/2018 (62 Α΄) και τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχιση της

λειτουργίας τους.

Ας μην ξεχνάμε πως η ανωτέρω Σύμβαση αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό

μέσο διεθνώς και ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη όλων των μορφών

βίας κατά των γυναικών, τον τερματισμό τους, την επιβολή αυστηρών ποινών στους

δράστες αλλά και για την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης στην Ελλάδα θα

πραγματοποιηθεί από την Ειδική Ανεξάρτητη Αρχή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την

παρακολούθηση της Σύμβασης (GREVIO) μέσω της συμπλήρωσης εκτενούς

ερωτηματολογίου με ημερομηνία εκκίνησης τον Φεβρουάριο 2021. Η ύπαρξη ενός

ολοκληρωμένου δικτύου υποστήριξης των γυναικών θυμάτων έμφυλης και

ενδοοικογενειακής βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων αποτελεί είναι ιδιαίτερα σημαντική

σε αυτή τη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό οι τοπικές και περιφερειακές δομές που έχουν ήδη συσταθεί αλλά

και αυτές που είναι υπό σύσταση, οφείλουν να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες

συνέργειες με τις κατά τόπους υπηρεσίες των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη,

Παιδείας, Υγείας, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου αλλά και με κοινωνικούς

εταίρους που μπορούν να υποστηρίξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων στο πεδίο

αρμοδιότητας τους.

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν σε τρεις βασικούς πυλώνες. Στην

ενημέρωση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση και στη συλλογή στατιστικών στοιχείων των

εμπλεκομένων μερών και κυρίως των πολιτών.

Για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσεων, προτείνεται η ένταξη των δράσεων υπό

τη μορφή έργων σε συγχρηματοδοτούμενα Περιφερειακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ

που βρίσκονται σε εξέλιξη και που θα έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο

επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2017. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τις τοπικές
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και περιφερειακές αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης των  προγραμμάτων και με τις δομές

της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες, περαιτέρω

διευκρινίσεις και κάθε συνεργασία επί των ανωτέρω θεμάτων.

Η Γενική Γραμματέας
Οικογενειακής Πολιτικής

& Ισότητας των Φύλων

Μαρία Συρεγγέλα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
3. Περιφέρειες της χώρας

Γραφεία Περιφερειαρχών
4. Δήμοι της χώρας

Γραφεία Δημάρχων

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών

α) Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
γ) Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δ) Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
ε) Επιτελική Δομή Υπουργείου Εσωτερικών

2. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
α) Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
β) Ειδική Γραμματεία Πρώτης Υποδοχής

4. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
5. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4. Γραφείο μας
5. Οργανικές μονάδες Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.



Χανιά :29 /6/2020
Αριθ. Πρωτ. :133383
Σχετ. :114128/10-06-2020

ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Κρήτης
e-mail: tyso@crete.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σήφακα 56 &Δασκαλογιάννη

Χανιά, T.K. 731 32
Πληροφορίες : Μαρία Μορέ
Τηλ.             : 2821344624
Fax : 2821040510
e-mail : more@crete.gov.gr

1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ    
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 57, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2810346166
Ε-mail: ynmkr@culture.gr
gsecoff@culture.gr
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού
Ε-mail: hdaskalaki@crete.gov.gr
3) ΔΗΜΟ ΓΑΥΔΟΥ
Ε-mail: dimarxio@gmail.com
4)ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΥΠΟΨΗ καθ. κ. Ν. Μαραβελάκη
E-mail: pmaravelaki@isc.tuc.gr

Εισήγηση για λήψη απόφασης από τηνΕπιτροπή Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: Έγκριση 2ηςτροποποίησης της από 13-3-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΑΥ17ΛΚ-ΘΨΩ) προγραμματικής σύμβασηςπολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Γαύδου 
και του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αντικείμενο την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ 
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, ως προς το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης αυτής.

Ιστορικό:

Με την από 13-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΥ17ΛΚ-ΘΨΩ) προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής 
ανάπτυξης (ΠΣΠΑ), καθορίστηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Γαύδου και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, με αντικείμενο την «Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος 
για την αειφόρο ανάπτυξη απομακρυσμένων νήσων με θέμα: Παραγωγή 
οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς πόρους της Γαύδου», 
προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, που  είναι εγγεγραμμένο στο πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402 
και θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «το Έργο». 

Το Έργο αφορά στην έρευνα της καταλληλότητας πηλοχωμάτων του νησιού του 
Δήμου Γαύδου, ως βασικό υλικό για τη σύνθεση οικολογικών δομικών υλικών, τα 
οποία θα λειτουργήσουν ως μοχλός ποιοτικής ανάπτυξης στην καθημερινή ζωή της 
περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα προσδώσουν ανταποδοτικά οφέλη στο δομημένο 
περιβάλλον του νησιού με τη χρήση οικολογικών και αειφόρων υλικών, συμβατών με 
την παράδοση του νησιού.

mailto:tyso@crete.gov.gr
mailto:more@crete.gov.gr
mailto:ynmkr@culture.gr
mailto:gsecoff@culture.gr
mailto:hdaskalaki@crete.gov.gr
mailto:dimarxio@gmail.com
mailto:pmaravelaki@isc.tuc.gr
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Σκοπός του Έργου είναι η παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών από φυσικούς 
πόρους της Γαύδου. Με βάση τη δραστηριότητα των παλαιών καμινιών και από την 
ύπαρξη εξαιρετικού πηλοχώματος στο νησί, θα παραχθούν τεχνητές ποζολάνες, όπως 
κουρασάνι, αλλά και θα εξεταστεί ακατέργαστο πηλόχωμα με στόχο να συντεθούν νέα 
ποιοτικά κονιάματα για αρμολογήματα, ενέματα, επιχρίσματα, οροφές και δάπεδα από 
φυσικά υλικά με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και μεγάλο κύκλο ζωής.
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Γαύδου.
Φορέας Υλοποίησηςείναι το Πολυτεχνείο Κρήτης  / Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών.
Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων.
Διευθύνουσα Υπηρεσίαείναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι είκοσι οχτώ (28) μήνες, από 
την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως 13-7-2021. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
του αντικειμένου αυτής αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που 
έχει συνολική διάρκεια δεκαοχτώ (18) μήνες, προσαυξημένο κατά δέκα (10) μήνες, 
που αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις 
των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Στην παρούσα φάση έχουν υποβληθεί τα παραδοτέα των σταδίων 1, 2α, 2β και 
2γ του Έργου, ενώ εκκρεμούν τα παραδοτέα των σταδίων 3 και 4 που περιγράφονται 
στο άρθρο 8 της ΠΣΠΑ.

Με σχετικό έγγραφό του το Πολυτεχνείο Κρήτης ζήτησε την παράταση του 
ερευνητικού προγράμματος για έξι (6) μήνες επιπλέον λόγω των συνεπειών της 
αναστολής λειτουργίας του και της δυσκολίας διοργάνωσης του εργαστηρίου και της 
πιλοτικής εφαρμογής στην Γαύδο κατά το μήνα Ιούνιο, όπως ήταν 
προγραμματισμένο.

Στη συνέχεια η Διευθύνουσα – επιβλέπουσα υπηρεσία έθεσε το αίτημα 
παράτασης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, η οποία 
εισηγήθηκε με σχετικό πρακτικό της, την παράταση για έξι (6) μήνες του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ΠΣΠΑ.

Με την ανωτέρω παράταση το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου θα 
ανέλθει στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως 13-3-2021.

Η συνολική διάρκεια της ΠΣΠΑ θα παραμείνει στους είκοσι οχτώ (28) μήνες, 
ήτοι έως 13-7-2021 και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου αυτής 
αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που θα έχει συνολική διάρκεια 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες, προσαυξημένο κατά τέσσερις (4) μήνεςπου αφορούν το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις:

Το Έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 26695/06-
02-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΘΦ7ΛΚ-3ΦΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση 
διάθεσης πίστωσης ποσού 44.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με 
τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», υποέργο: «Εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος για την αειφόρο 
ανάπτυξη απομακρυσμένων νήσων με θέμα: Παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών 
από φυσικούς πόρους της Γαύδου» της ΣΑΕΠ Κρήτης 402 με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008.  

Θεσμικό πλαίσιο - Διατάξεις:
1. Ο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 

και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 
2. Ο Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/ 5.8.1991), «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών εν 

γένει έργων».
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3. Ο 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.

4. Ο 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.

5. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

6. Οι διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα».

7. Οι διατάξεις του άρθρου 12 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)».

8. Ο Ν. 545/1977 (ΦΕΚ 46/Α/17-2-1977) «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών 
διατάξεων».

9. Ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

10. Ο N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/A/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

12. Οι διατάξεις του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 
1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).

13. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 
7/τ.Α΄/22-1-2018).

14. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού...».

15. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»  (ΦΕΚ 123/Α’/17-7-
2019).

17. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κρήτης».

18. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-03-
2019).

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

- Η από 13-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΥ17ΛΚ-ΘΨΩ) ΠΣΠΑ του θέματος.

- Η από 21-2-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΝΑ7ΛΚ-Ρ69) 1η τροποποίηση της ανωτέρω 
ΠΣΠΑ, ως προς τον ορισμό νέων εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης.

- Το με αριθ. πρωτ. 114128/10-6-2020 αίτημα του Πολυτεχνείου Κρήτης 
σχετικά με την παράταση του ερευνητικού προγράμματος για έξι (6) μήνες.

- Το από 12-6-2020 3ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
ΠΣΠΑ του θέματος.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και  

i. εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου  
και
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ii. επειδή απαιτείται η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 της ΠΣΠΑ του θέματος 
όσον αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, 
χωρίς να επεκτείνεται η συνολική διάρκεια αυτής,

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση σας για την 2ητροποποίηση της από 13-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΥ17ΛΚ-ΘΨΩ) 
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξηςμεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Γαύδου και του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με αντικείμενο την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ», 
προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως υποέργο στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Ειδικές 
μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της 
ΣΑΕΠ Κρήτης 402 με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008, ως προς τα άρθρα 4 και 5 αυτής, στο 
τμήμα που αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά 
έξι (6) μήνες ήτοι έως 13-3-2021, ενώ η συνολική διάρκεια της σύμβασης παραμένει 
ως έχει, ήτοι έως 13-7-2021.

Η ανωτέρω 2ητροποποίηση 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.

Συνημμένα:
1. Η ΠΣΠΑ του θέματος.
2. Η1η Τροποποίηση της ανωτέρω ΠΣΠΑ.
3. Το με αριθ. πρωτ. 114128/10-6-2020 αίτημα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
4. Το από 12-6-2020 3ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
5. Σχέδιο 2ης Τροποποίησης της ΠΣΠΑ του θέματος.

Εσωτ. Διανομή:
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, e-mail: kalogeris@crete.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

mailto:kalogeris@crete.gov.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

Μεταξύ των 

 

 

 

«ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)  ΑΕ» 

 

 

 

 

 

Για την Πράξη 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

[Χανιά,            /7/2020]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» 

Στα Χανιά την ………./07/2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

1. Του Δήμου Γαύδου, που εδρεύει στη Γαύδο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

την Δήμαρχο αυτού κ.Μανωλία Στεφανάκη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν 

συντομίας ως «Κύριος του Έργου», 

2. του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε., ο οποίος εδρεύει στην 

Όαση Βαρυπέτρου Δήμου Χανίων (ΑΦΜ 997321341 Δ.Ο.Υ. Χανίων) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ Α.Ε., κ. Αριστείδη 

Παπαδογιάννη και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας 

ως «Φορέας Υλοποίησης». 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και 

ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας». 

3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020». 

4. Το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ τ. Α 53/11-03-2020) περί τροποποίησης της 
παρ. 2 του άρθρου 44 «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες 
συμβάσεις έργων και μελετών» του Ν. 4412/2016. 

5. Τη με αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6 ) Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών με θέμα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία 

περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

6. Το Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/19-3-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις. 
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7. Την αριθ. Δ16γ/364/15/256/Γ/13 (ΦΕΚ 1473/Β/18-6-2013) πράξη συγχώνευσης 

των πρώην νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής 

Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)» και «Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)» με σύσταση 

νέας ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ 

Α.Ε.)». 

8. Την αριθ. Δ16γ/632/2/443/Γ/2013 (ΦΕΚ 2836/Β/17-11-2013) Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» για την έγκριση του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 

Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.)». 

9. Τη με αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ 234/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./1-4-2020) απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος 

Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”». 

10. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 16/2019 Συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. Νο27 περί έγκρισης του Εγχειριδίου 

Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α & Β της Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

11. Τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 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)». 

12. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Γαύδου να υποστηριχθεί από 

τον Οργανισμό για την υλοποίηση του έργου. 

13. οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016, 

λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι: α) η παρούσα εγκαθιδρύει συνεργασία μεταξύ των 

συμβαλλομένων φορέων, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 

που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών 

τους στόχων, β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος και γ) οι συμμετέχοντες φορείς εκτελούν στην ελεύθερη αγορά 

λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία. 

14. Τη με αριθ. …/…-…-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε. για την έγκριση σύναψης της παρούσας 
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Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την εξουσιοδότηση του διευθύνοντος 

συμβούλου για υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  

15. Την αριθμ. ../πρακτ…./……….. (ΑΔΑ: …………… ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Γαύδου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε 

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη 

και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών 

οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» 

προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ», η 

οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 

Σκοπός του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης είναι η διενέργεια της προμήθειας 

ενός απορριμματοφόρου το οποίο θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Γαύδου με στόχο πάντα την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των δημοτών και την εξοικονόμηση πόρων. 

Ο Δήμος Γαύδου διαθέτει μόνο ένα μικρό απορριμματοφόρο κατάλληλο για 

ανακυκλούμενα απορρίμματα το οποίο παρουσιάζει συχνές βλάβες λόγω παλαιότητας 

και το κόστος επισκευής και συντήρησης του είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα να κρίνεται 

αναγκαία η προμήθεια όσο το δυνατόν νεότερου και μεγαλύτερης χωρητικότητας 

οχήματος τελευταίας τεχνολογίας. 

Περιεχόμενο του έργου είναι η προμήθεια καινούριου – πρόσφατης κατασκευής 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη 
μηχανική φόρτωση των συλλεγόμενων σύμμεικτων αστικών  απορριμμάτων, θα πληροί 
όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία του και  η 
ασφαλής λειτουργία του στην Ελλάδα. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη 
κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του θα πληρούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.  
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Δεδομένου ότι: 

1. Ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής 

και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, 

2. Ο  δε  Φορέας  Υλοποίησης  διαθέτει  τις  αναγκαίες  προϋποθέσεις  (τεχνικές  και  

οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την 

υλοποίηση του εν λόγω έργου, 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 38 

52/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της 

αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα 

Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό 

του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου 

έναντι του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Εσωτερικών - Άξονας Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η 

προστασία περιβάλλοντος» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται 

και από τον Κύριο του Έργου, καθόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν. 

6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
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7. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην 

εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 

8. Παραλαβή του Έργου τμηματικά και στο σύνολό του. 

9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου. 

O Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, δια των 

αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 

Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη 

νομοθεσία περί προμηθειών. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι 

των προμηθειών εκτελούν την προμήθεια για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και 

ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την 

αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. Ρητά συμφωνείται ότι την 

σύμβαση ανάμεσα στον Φορέα Υλοποίησης και τον ανάδοχο θα την υπογράψει και ο 

Δήμος  Γαύδου ως κύριος του έργου και επωφελούμενος φορέας από την εκτέλεση 

αυτού. Επίσης ρητά συμφωνείται  α) ότι ο ανάδοχος θα εκδώσει παραστατικά με 

οφειλέτη τον Κύριο του Έργου, β) ότι δεν θα γεννηθεί καμία υποχρέωση του 

Οργανισμού για πληρωμή της εργολαβικής αμοιβής και γ) ότι για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα αναλυτικά περιγραφόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης. 

Ειδικότερα, όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου που 

μελετάται ή εκτελείται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι τα ακόλουθα: 

1) «Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)» είναι ο Δήμος Γαύδου. 
2) «Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)» είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  
3) «Φορέας λειτουργίας» είναι ο Δήμος Γαύδου. 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης υλοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις 

διατάξεις περί εκτέλεσης προμηθειών και τη λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

3.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 
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1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

2. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει 

στη διάθεσή του και να συνεργάζεται. 

4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

5. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές 

και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για 

την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

6. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτι κές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

7. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών 

του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης προωθώντας στην συνέχεια όλα 

τα δικαιολογητικά στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης που θα λειτουργεί ως 

υπόλογος διαχειριστής. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης μετά την 

πραγματοποίηση της κάθε πληρωμής θα παραδίδει τα πρωτότυπα τιμολόγια και λοιπά 

παραστατικά στον Κύριο του Έργου. 

8.Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

9. Να φροντίσει για την απαιτούμενη αδειοδότηση των μηχανημάτων έργου που θα 

προμηθευτεί με την παρούσα προγραμματική σύμβαση και να εξασφαλίσει τους 

απαραίτητους χειριστές αυτών. 

10. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου. 

 

3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

1. Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου. 
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2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

3. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.. 

4. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης και την υποβολή του στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών και να 

προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη 

σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

5. Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

6. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. 

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

σχετικών συμβάσεων. 

8. Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 

9. Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του 

έργου. 

10. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για 

την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά 

του Κυρίου του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε., μετά από την αποστολή των 
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απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από 

το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως εξής 

Για την ολοκλήρωση της εκπόνησης και τον Έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών, των 

Τευχών Δημοπράτησης και την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν.4412/2016 τρεις 

(3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

Για τις διαδικασίες Δημοπράτησης και Υπογραφής της Σύμβασης τέσσερις (4) μήνες 

από την υπογραφή της παρούσας. 

Για την υλοποίηση του έργου και την οριστική παραλαβή του πέντε (5) μήνες  από την 

υπογραφή της παρούσας. 

Συνολικά η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται να είναι 

πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της παρούσας και οποιαδήποτε παράταση της 

συνολικής διάρκειας γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που προαναφέρθηκαν ορίζονται ως ενδεικτικές 

και δύναται να τροποποιηθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 1 μήνα με 

σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον ευρίσκεται εντός 

των ορίων της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης 

με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 

1. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 

2. έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του 

3. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του έργου 

Εντός του επομένου ημερολογιακού μηνός από την έκδοση της απόφασης ένταξης της 

πράξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ορίζονται τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής 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 παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης 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 οριστεί με απόφασή της 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 ο ποία, 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 
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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 εκπροσώπους των υπηρεσιών 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 και 

συμβαλλόμενα μέρη αφού υπογραφούν. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα 

τρία μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 

πλειοψηφία. Για τις περιπτώσεις που η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης επιλαμβάνεται 

θεμάτων όπου υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τους 

συμβαλλόμενους φορείς εξαιρουμένων των περιπτώσεων που σε σημεία της παρούσας 

σύμβασης υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  

Με την ολοκλήρωση κάθε φάση του έργου της παρούσας σύμβασης, θα συνταχθεί 

σχετικό πρωτόκολλο από την Κοινή Επιτροπή οπότε και ολοκληρώνεται έτσι η 

παραλαβή κάθε επιμέρους αντικειμένου. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

του  έργου, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Κυρίου του Έργου και του Φορέα 

Υλοποίησης οπότε και ολοκληρώνεται έτσι η παραλαβή του έργου . 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον 

Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 

έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

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 της έδρας του Νομού όπου ευρίσκεται ο Κύριος του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή 

του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο 

Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε 

πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα 

από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά 

τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
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συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοπο ίηση του 

Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

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. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα. 

Έλαβαν: ένα ο Κύριος του Έργου, δύο ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα 

υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. από τον Φορέα Υλοποίησης. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) ο Φορέας Υλοποίησης και δύο (2) ο Κύριος του έργου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΥΔΟΥ                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΑΚ ΑΕ 

 

      Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

Ως μέλη της επιτροπής εισηγούμαστε τη δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο 

Λαμπάκη Μιχάλη 




