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Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Επιτροπή Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της 
πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 111.274,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α..

Ιστορικό:

Ο Δήμος Γαύδου (Κύριος του Έργου), στο πλαίσιο του Προγράμματος 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- Άξονας Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία 
περιβάλλοντος» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΓΑΥΔΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων και την κάλυψη αναγκών, όπως: οι έκτακτες βλάβες στο δίκτυο 
άρδευσης, η μεταφορά νερού στις κτηνοτροφικές μονάδες λόγω λειψυδρίας, ο 
καθαρισμός της παραλίας, η απομάκρυνση του πυρικού φορτίου και η τροφοδοσία 
δεξαμενών για πυροπροστασία, καθώς και η συμμετοχή στην κατάσβεση σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  
Περιεχόμενο του έργου είναι η προμήθεια των κάτωθι καινούριων μηχανημάτων 
έργου:
 Τρακτέρ 45 HP κατ’ ελάχιστο, τετρακύλινδρο με υδραυλικό κουβά.
 Τσαπάκι για το τρακτέρ.
 Μηχάνημα καθαρισμού παραλίας 1,20 κατ’ ελάχιστον.
 Καταστροφέας κλαδιών και χόρτων τρακτέρ Β.Τ. με σφυριά άστρας 1,40 σταθερός.
 Όχημα με καρότσα PICK UP, 4x4, 2.2 cc, 160PS, για τοποθέτηση αυτόνομου 

πυροσβεστικού συγκροτήματος.
 Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος επί 

αυτοκινήτου PICK UP που περιλαμβάνει: α) πλαίσιο στήριξης του συγκροτήματος, 
β) δεξαμενή ύδατος, γ) πυροσβεστική αντλία, δ) βενζινοκινητήρα, ε) τυλικτήρα, 
στ) λοιπό εξοπλισμό συγκροτήματος (ελαστικοί πυροσβεστικοί σωλήνες, σωλήνες 
αναρρόφησης πλήρωσης, αυλοί εκτόξευσης, φίλτρο αναρρόφησης, συστολές με 
ταχυσυνδέσμους, κλειδιά για ταχυσυνδέσμους, πατοβαλβίδα, δοχείο καυσίμου, 
κοτσαδόρο, προβολείς για το χώρο του συγκροτήματος, προβολείς ομίχλης, 
ενίσχυση οπίσθιας ανάρτησης, ηλεκτρικό εργάτη, ραδιοερασιτεχνικό πομποδέκτη 
οχήματος, μικρόφωνο χειρός, βάση στήριξης σε όχημα, καλώδιο τροφοδοσίας, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά σύνδεσης, κεραία οχήματος), ζ) ηχητική & οπτική 
σήμανση (περιστροφικός φανός, ενισχυτής σειρήνας, ηχείο σειρήνας).
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Το πρώτο από τα δύο μηχανήματα έργου, που είναι ένα τρακτέρ με φορτωτή μπροστά 
και τσάπα πίσω και επιπλέον εξαρτήματα ένα μηχάνημα καθαρισμού παραλίας και έναν 
καταστροφέα κλαδιών και χόρτων, καλύπτει τις παρακάτω ανάγκες:
 Καθαρισμός παραλίας
 Αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών στο δίκτυο άρδευσης 
 Απομάκρυνση και καταστροφή των φρυγάνων και των ξερών κλαδιών (πυρικού 

φορτίου) για την ασφάλεια έναντι σε πυρκαγιές 
Η απόκτηση ενός τέτοιου μηχανήματος από το δήμο έχει σαν αποτέλεσμα και την 
αποφυγή συμβάσεων με ιδιώτες που στοιχίζουν στο δήμο τεράστια ποσά λόγω 
απόστασης.
Το δεύτερο μηχάνημα που είναι μια υδροφόρα καλύπτει τις παρακάτω ανάγκες:
 Λόγω λειψυδρίας, μεταφορά νερού στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου δεν υπάρχει 

σύνδεση με το δίκτυο 
 τροφοδοσία δεξαμενών για πυροπροστασία 
 συμμετοχή του στην κατάσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς
Δεδομένου ότι:
 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της 

διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση 
Έργου, 

 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. 3852/2010, 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.  
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της 
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 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».
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 111.274,24 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε., μετά από την εγγραφή 
του στη Συλλογική Απόφαση Ε055 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την 
υπογραφή της και λήγει σε είκοσι δύο (22) μήνες, με την ολοκλήρωση και 
παράδοση του Έργου.

Προϋποθέσεις:
Για τη σύναψη της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης απαιτείται η έγκριση 
σύναψης αυτής από την Επιτροπή Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης και 
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου, καθώς και ο έλεγχος 
νομιμότητας της σύμβασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Θεσμικό πλαίσιο - Διατάξεις:
1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) και ειδικότερα το 
άρθρο 100 αυτού, ως ισχύει.

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

3. Ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020».
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4. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44 παράγρ. 2 αυτού.

5. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Γαύδου να υποστηριχθεί από 
την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου.

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:
1. Η με αρ. πρωτ. 5132/23-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση Ι του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη 
και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 
συνοδευτικού εξοπλισμού».

2. Το από 26-3-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Γαύδου (διά της ΜΟΔ ΑΕ).

Συμπεράσματα – Προτάσεις:
Για τους παραπάνω λόγους και  
i. εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου  

και
ii. δεδομένου ότι ο Δήμος Γαύδου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την 

εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του 
προς υλοποίηση Έργου,

Εισηγούμαστε:
Την έγκρισή σας για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Κρήτης και του Δήμου Γαύδου με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού 111.274,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α..
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.

Συνημμένα:
1. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Η με αρ. πρωτ. 5132/23-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση Ι του 

Υπουργείου Εσωτερικών.

Εσωτ. Διανομή:
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, e-mail: voulgarakis@crete.gov.gr
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Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

mailto:voulgarakis@crete.gov.gr
mailto:voulgarakis@crete.gov.gr

		2018-05-04T11:18:01+0300
	DIMITRA PETRAKI




