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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ: ΩΥΑΥ7ΛΚ-9ΤΛ

Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 1003/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/2305-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 166827/04-08-2020 Πρόσκληση του
Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη, ήταν παρόντες:
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Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
Γουλιδάκης Ιωάννης
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Λασιθίου
Κακογιαννάκης
Περιφερειακός
Νικόλαος
Σύμβουλος
Δασκαλάκη
»
»
Καλλιόπη
Κώτσογλου
»
»
Κυριάκος
Σκουλάς Νικόλαος
»
»
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-
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3
4
5

Λιονή Μαρία

Χουδετσανάκη
Γιακουμάκη Ειρήνη
8
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
9
Κοπάσης
Ελευθέριος
10
Μανουσάκης
Νικόλαος

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,-Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης
ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊστάμενη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ,
Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος
Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ,
Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
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Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος
υπάλληλος
Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των
πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του
Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 74ο: Αποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων περί
απόρριψης ένστασης κατά απόφασης απευθείας ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη
Λασιθίου

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
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)»,
ζ)του 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»,
όπως ισχύουν.
Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που
αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή
περίοδο έως 07-11-2021.
Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή
Αντιπροέδρου της ΟΕ
Το με αρ. πρωτ. 157362/23-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό:
Με την αριθμ. 136086/1-7-2020 απόφαση απευθείας ανάθεσης του
Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου ανατέθηκε η προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις
ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, στην εταιρεία «BITUMIX
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.». Στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται ότι η
προσφορά που κατατέθηκε από τον Σκουρλέτο Αριστόδημο δεν ανταποκρίνεται στους
όρους της αριθμ. 122155/17-6-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
2

ΑΔΑ: ΩΥΑΥ7ΛΚ-9ΤΛ
προμήθεια αυτή καθώς δεν προσκόμισε το ζητούμενο πιστοποιητικό
συμμετοχής σε
πρόγραμμα ανακύκλωσης του εργοστασίου παραγωγής.
Με την από 8-7-2020 ένστασή του ο Σκουρλέτος Αριστόδημος ζητά την ακύρωση
της αριθμ. 136086/1-7-2020 απόφασης απευθείας ανάθεσης ψυχρού ασφαλτομίγματος για
τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου και την ανάδειξη αυτού ως αναδόχου της προμήθειας.
Η ένσταση εξετάστηκε από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε.
Λασιθίου η οποία συνέταξε το παρακάτω πρακτικό:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Στην Ιεράπετρα σήμερα την 14η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10 π.μ.
συνήλθε (έπειτα από την διαβίβαση ένστασης του με αρ.πρωτ 144956/10-07-2020
εγγράφου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου/Τμήμα Προμηθειών) η
τριμελής επιτροπή εξέτασης ενστάσεων της Π.Ε.Λ. που ορίστηκε με την υπ’αρ.1811/19
απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, για την εξέταση της από 08-07-2020
ενστάσεως της επιχείρησης «Σκουρλέτος Χ. Αριστόδημος» με διακριτικό τίτλο
«EUROPATCH»
Η επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι :
1 Καλύβα Άννα Μαριάννα,πρόεδρος
2 Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ,μέλος
3 Αρχαγγελίδη Νικόλαο,αναπληρωματικό μέλος.
Η επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με παρόντα και τα τρία μέλη, άρχισε την
συνεδρίαση και προχώρησε στη διαδικασία εξέτασης της ένστασης.
Ο Σκουρλέτος Αριστόδημος υπέβαλλε ένσταση, η οποία πήρε αριθμό πρωτοκόλλου
142901/8-7-2020 από την Κεντρική Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και
η οποία συνοδευόταν από ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 50,00 ευρώ, όπως προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.
Με την ένστασή του ο Σκουρλέτος Αριστόδημος ζητά την ακύρωση της αριθμ.
136086/1-7-2020 απόφασης απευθείας ανάθεσης ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις
ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου με την οποία η εν λόγω προμήθεια, προϋπολογισμού 5.000,00
ευρώ, ανατέθηκε στην εταιρεία «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.» και την ανάδειξη
αυτού ως αναδόχου της προμήθειας. Στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται ότι
η προσφορά του Σκουρλέτου Αριστόδημου δεν ανταποκρίνεται στους όρους της αριθμ.
122155/17-6-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρού
ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου καθώς δεν κατατέθηκε το ζητούμενο
πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα ανακύκλωσης του εργοστασίου παραγωγής.
Η ένσταση κατατέθηκε στις 8-7-2020. Από τα έγγραφα του φακέλου δεν προκύπτει
κοινοποίηση της ανωτέρω πράξης στον ενιστάμενο ενώ προκύπτει ότι στις 3-7-2020 αυτός
υπέβαλε αίτημα προκειμένου να λάβει περισσότερες εξηγήσεις για τους λόγους απόρριψής
του. Έτσι η επιτροπή θεωρεί ότι ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης
απόφασης την ημέρα αυτή, ήτοι πέντε (5) μέρες πριν από την κατάθεση της ένστασης. Για
το λόγο αυτό κρίνει την ένσταση ως εμπρόθεσμη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 127
του Ν. 4412/16.
Η επιτροπή εξετάζοντας το περιεχόμενο της ένστασης του Σκουρλέτου
Αριστόδημου, διαπίστωσε ότι ο Σκουρλέτος Αριστόδημος στην ένστασή του ισχυρίζεται ότι
η επιχείρησή του είναι η παραγωγός του ψυχρού ασφαλτομίγματος και για το λόγο αυτό
υποχρεούται να κατέχει νομίμως στο όνομά της Πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα
ανακύκλωσης. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι στην υποβληθείσα προσφορά του ενιστάμενου
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που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 127878/23-6-2020 κατατέθηκε Πιστοποιητικό συμμετοχής
σε πρόγραμμα ανακύκλωσης στο όνομα Σκουρλέτος Αριστόδημος.
Από την εξέταση του φακέλου της προσφοράς του Σκουρλέτου Αριστόδημου
προκύπτει ότι α) αυτός στην υπεύθυνη του δήλωσή του αναφέρει οτι «η παραγωγή
γίνεται στις εγκαταστάσεις ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕ στο Τουμπί Θηθών βάσει
προγραμματικής συμφωνίας από 22-11-02 που ισχύει μέχρι σήμερα με την
επικαιροποίηση στις 02-04-18 και καλύπτεται τεχνικά και ποιοτικά από το ISO 9001:2015
& ISO14001:2015» και β) αυτός προσκομίζει πιστοποιητικά συμμετοχής της μονάδας
παραγωγής σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας (όπως ζητείται στην αρ. 122155/17-6-2020
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για
τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου) για την εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕ(ΦΡΟΣ
ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ) ». Από το συνδυασμό των παραπάνω η επιτροπή κρίνει ότι παραγωγός
εταιρεία είναι η εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕ(ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ)» για την
οποία δεν έχει προσκομιστεί Πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα ανακύκλωσης.
Κατόπιν αυτών η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της
ένστασης του Σκουρλέτου Αριστόδημου, καθόσον δεν τηρούσε τους όρους της με
αρ.122155/17-06-20 (ΑΔΑΜ:20PR0C006878248) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφηκε από την πρόεδρο και τα μέλη
της επιτροπής.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 του Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Την με αριθμ. 136086/1-7-2020 απόφαση απευθείας ανάθεσης του
Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για της
ανάγκες της Ο.Ε. Λασιθίου.
4. Την από 8-7-2020 ένσταση του Σκουρλέτου Αριστόδημου.
5. Το από 14-7-2020 πράκτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε.
Λασιθίου.
6. Την με αρ. πρωτ. 242575/1-10-2019 (ΦΕΚ 3732 τ.Β΄/8-10-2019) απόφαση περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.
Εισηγούμαστε
την αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων με το οποίο γνωμοδοτεί για την
απόρριψη της από 8-7-2020 ένστασης του Σκουρλέτου Αριστόδημου κατά της αριθμ.
136086/1-7-2020 απόφασης απευθείας ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου.
7. Την εισήγηση του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου και
τακτικού μέλους της επιτροπής
8. Τις απόψεις της Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων με το οποίο γνωμοδοτεί
για την απόρριψη της από 8-7-2020 ένστασης του Σκουρλέτου Αριστόδημου κατά της
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αριθμ. 136086/1-7-2020 απόφασης απευθείας ανάθεσης του ΑΔΑ:
Αντιπεριφερειάρχη
Λασιθίου,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020
Η Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 172694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νοικοκυράκης Εμμ.
Τηλέφωνα
:2813 400.232
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - -Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Λασιθίου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΕ Λασιθίου
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1003/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
1003/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 28/07-08-2020), που
αφορά στην Αποδοχή πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων περί απόρριψης
ένστασης κατά απόφασης απευθείας ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα
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ΑΔΑ: ΩΥΑΥ7ΛΚ-9ΤΛ
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