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To Περrφερεlοκδ Toμεio Avonτυξηg Kρητηg (ΠτAK), NΠΙΔ, ιδρ0Θηκε τov Φεβρoυoρlo

τou 1998 με oπδφooη ToU Γεvlκo0 Γρoμμoτio τηg Περlφθρεlog Kρητηζ, αro nλoioιo

τoυ Nδμoυ 22!8/94 δnωg ουτδg τρononolηΘηκε.

To Π.T.A Kρitτηg εvτo1θηκε ττα 4 nlλoτtκd ΠερIφερεroκo Toμεio τηg xδρog Ko| ωq

εκ τoυτoυ ovθλoβε oημovτικδ ρδλo αrηv υλonoiηoη εv6g κolvoτoμoυ θεoμo0, o

onoiog θ1εl ωζ αrδxo τηv υnoαrηριξη Tωv Περιφερεlδv Tηζ Xιbρog Ko| Tηq

δloδlκooioξ τηq o noκθvτρωoηg.

Koτo τo xρδvo λεlτoυργioq τoU ΠερlφερεloκoU Toμεioυ Avdnτυξηg Kρητηg

δlonlαrδθηκov τo noρoκdτω oυγκρlτlκo nλεovεκτημoτo ToU Θεoμo0 τoU

Περlφερεloκo0 TαμεΙoυ ωg υnoλδγoυ τωv nlαrδoεωv τoυ Π.Δ.E. :

Tωv θργωv ToU Π.Δ.E οΠδ θvο

Kot δxl oΠo θvo μεγδλo oρIΘμo

UΠολληλωv ι εγKοTεcπημθvωv

δυvoμlκoJ γ|q τηv οvoληψη τoυ ελθγxou Tηq voμrμdτητoq κol κovovlκoτητοg

τωv δonovδv με τηv σUστημoTonoiηoη τωv δlαδlκoolδv εκτoμiευoηq Ko|

oυvεπδg η δrευκδλυvoη ToU τελlκoυ δlκoloυxoυ Kol Tηv δloφovεlo τωv

δloδικοolδv.

uπocrrηρlξη τηg Περιφθρεlog κoι lδiωq σTov τoμθo τηg εκnδvηoηq μελετιilv

κοι ερευvδV Ko| εφoρμoγηq κοl δlα1εiρ|σηq ΠρoYρoμμοτωv ΠoU τoU ovdΘετε η

Περιφθρεlo. 'Eτol μθxρl τδρo θxεl δlo1εlρlαrεi - κol δloxεlρiζετol - nερlooδτερo

ono 90 ευριυπαTκδ σvτσY(υvlατlκd πρoγρdμμoτα κoθδq Ko] εΘvlκo

nρoγρoμματo κo| δρooειg με oυvθnεlo τηv oξlonoiηoη εnlnρδoΘετωv

κolvoτικδv nδρωv κol Tηv oυooδρευoη noλυτlμηξ TεXvoYvωoioq.

Mε τηv εφορμoγη oπδ ot/ot/zotl τoυ N.3852/2010 <<Nθo Aρxlτεκτovlκη τηq

Aυτoδloiκησηq Ko| τηg Anoκεvτρωμθvηg Δloiκηoηg - Πρδγρoμμo Koλλικρdτηg>>, τo

Π.τ.A δlolκεiταl oπδ 9/μελθg Συμβo0λlo, Πρδεδρoq ToU onoioυ εivol onδ ot/07/zoLt

o Περlφερεloρxηg Kρητηg.
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ΕTHΣIoΣ AΠ0ΛoΓΙΣMoΣ Ζ01I

o Σκoπδq κol αρμoδlδτητεq τoυ ΠερlφερεloκoΦ Tαμεioυ Avdπτυξηq εivαl:

o) H δloxεiρloη, oiμφωvo με τιq onoφooεlg ToU Περ|φερεlακoυ oυμβoυλioυ,

nlατδoεωv ToU Πρoγρoμμοτog δημooΙωv εnεvδ0oεωv, Xρημoτoδoτηoεωv

φoρθωv τoυ δημooioυ τoμθo κol oλλωv voμlκδv nρooδnωv, Xρημoτoδoτηoεωv

nρoερxoμθvωv onδ nρoγραμμoτα τηξ EυρωnoTκηg'Evωoηg κol oλλωv δlεΘvδv

oργαvloμδv *ol λolnδv φoρθωv τoU εξωτερlκo0, ol onoiεg οφoρo0v το

Περ|φερε|oκo, τo voμoρX|oκδ, τα τonlκ6 κol τo εlδlκo ovoπτυξloκα nρoγρoμμοτo

τηq Περ|oxηq τηq nερlφθρεlοg. Koτ, εξoΙρεoη τωv |σXUouoδv δloτoξεωv nερi

Δημooiωv Eπεvδυoεωv, τo Π.T.A oρiζετol υnoλoγog δloxεlρlαrηq γIo nληρωμθg

θργωv oε βδρog τoυ nρoυnoλoγloμo0 Δημooiωv Enεvδtoεωv.

β) H εnlβoλη, βεβoiωoη κoι εionρoξη τελδv, δlκοlωμoτωv Kα| ειoφoρδv υnθρ τoυ

τoμεioυ, μετo ono θγκρloη τoU Περlφερεloκo0 oυμβoυλioυ.

Y) H ooκηoη τηζ τoμε|oκηg τoυ δroxεiρloηg.

δ) H oυμμετoxη oε nρoγρoμμoTo Tηξ EuρωnοTκηg.Evωoηg.

ε) H oυvoψη δοvεiωv με Xρημoτoδoτlκoυg φoρεΙζ τoU εσωτερlκoυ Ko| τoU

εξωτερtκo0 γιo τηv εκτθλεoη θργωv, τηv Πoρo1η υnηρεolδv Kol τηv εφoρμoγη

ΠρoYρoμμoτωv.

σr) H noρoxη υπηρεolδv, η διεξoγωγη ερεuvδv Ko| η εκnδvηoη οvonτυξιoκδv,

TεXv|Koo|Kovoμlκδv, oρYoVωτ|Kδv μελετιbv καΘδg καI η εniβλεΨη καl υλonoiηoη

Πρoγρoμμoτωv πoυ ovoθθτouv στo Toμεio τo Yπoυργεio, η Περlφθρεlo, ol

o.τ.A. α.Ko| β,βoΘμoυ καl N.Π.Δ.Δ. Στηv nρoξη τηg αvθΘεoηg nρoβλθnovτol ol

δρol κol η ομoιβη τoυ Toμεioυ.

To Περlφερεloκδ Toμεio Avoπτυξηg Kρητηg κoτo τηv δldρκεro τoυ 2011 δlεvηργηoε

nληρωμθg 0ψoυg 53.75o.ooo €, στo nλoiolo τoU Πρoγρoμμoτog Δημooiωv

Enεvδ0oεωv, Ylo 25t dργo Ko| μελθτεg τηg Περrφθρεloq Kρητηζ γ|o Tο onoio

oρioθηκε ωg Ynδλoγog. Διευκρlviζετol δτl ολλo θργο αrηv Kρητη nληρδvovτol oπo

φυolκoUg υπoλδγoυg, NΠΙΔ, κ.λn.. Eξ ουτδv τo 12.500.000 € oφoρoυv αro EΣΠA

κol 41.250.000 στouq εθvlκo0g nδρoυg.

EnΙoηg, τo Π.τ.A Kρητηq δlo1εlρiζετor 22 noλυετη ευρωπoTκo ovτoγωvlαrtκo

nρoγρoμμoτo oυvoλlκo0 nρounoλoγIoμoυ 4.1oo.00ο € με nρoγμοτonolηθεioεg εvτδg

τoυ 2011 δοnovεg 5oo.ooo € onδ τlg onoiεg ol 389.544,80 c οφoρo0oοv στηv

oΠoKεvτρωμθvη δroΙκηoη Kρητηζ Kα| o| Lto.789,26 € αrηv Περlφθρεlo Kρητηg.
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