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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθμός Απόφασης: 1053/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της
από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της
ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 183337/25-08-2020
Πρόσκληση του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες:
1

Λιονή Μαρία

2

Γουλιδάκης Ιωάννης

3
4

Κακογιαννάκης
Νικόλαος
Δασκαλάκη Καλλιόπη

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

Τακτικό Μέλος

6

Σκουλάς Νικόλαος

»

»

Τακτικό Μέλος

7

Χουδετσανάκη
Γιακουμάκη Ειρήνη
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
Κοπάσης Ελευθέριος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

8
9
1
0

Μανουσάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Λασιθίου
Περιφερειακός
Σύμβουλος
»
»

-

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Χανιωτάκη – Μυλωνάκη
Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών θεμάτων ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος
Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και
Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ, Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα
Προϊστάμενη Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ,
Μυλωνάκης Μιχάλης Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού
ΠΚ, Σφακιανάκη Βαρβάρα υπάλληλος Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου,
Μπορμπουδάκης Νικόλαος εκπρόσωπος εργολάβων ψεκασμού για το θέμα 29
και για την τήρηση των πρακτικών ο Γιαννής Δημήτριος και η Νικάκη Δέσποινα
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 05ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Απευθείας Ανάθεση Παροχής
Υπηρεσιών που αφορούν σε Επείγουσες Εργασίες για την αποκαθέλκυση
παλαιάς γέφυρας τύπου «MABEY-JOHNSON”, που βρίσκεται στον Ποταμό
Κερίτη, πλησίον του οικισμού Πατελάρι Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, με
μίσθωση μηχανημάτων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΄MABEY-JOHNSON΄ ΣΤΟ
ΠΑΤΕΛΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ», που είναι εγγεγραμμένο στο Σχέδιο Δράσης της
Περιφέρειας Κρήτης/ΚΑΠ ΠΕ Χανίων με κωδ. 03.05.20.006, συνολικής δαπάνης
24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στο πλαίσιο των άρθρων 159 παρ. 1 εδαφ. στ και
176 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. 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.
4. 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
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Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην
εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Το με αρ. πρωτ. 183272/24-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Ιστορικό:
Με το αριθ. πρωτ. 175820/19-7-2019 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
ζητήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η αποστολή κλιμακίου, λόγω
τεχνογνωσίας, για την καθέλκυση της παλαιάς Γέφυρας στον ποταμό Κερίτη,
πλησίον του οικισμού Πατελάρι του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων, η οποία
κατέρρευσε μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο
του 2019, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την ομαλή ροή των υδάτων του Ποταμού
Κερίτη με κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.
Με το αριθ. πρωτ. Φ.900/03/514111/Σ15/15-1-2020 έγγραφο της Μονάδας
Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
διαπιστώθηκε ότι, κατόπιν αναγνώρισης που πραγματοποιήθηκε, το συνολικό
κόστος αποκαθέλκυσης της παλαιάς γέφυρας τύπου «Mabey-Johnson” στο
Πατελάρι εκτιμάται στο ποσό των 31.282,98 €, όπως αυτό αναλύεται στη
σχετική υπ’ αριθ. 21/2019 τεχνικοοικονομική έκθεση που συνέταξε το Τμήμα
Μελετών – Κατασκευών της ΜΟΜΚΑ και ζητήθηκε από την Π.Ε. Χανίων η
συνδρομή της για το κόστος μίσθωσης γερανού, που δεν διαθέτει η Στρατιωτική
Υπηρεσία.
Με την αριθ. 61/πρακτ.Νο8/3.6.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΓ07ΛΚ-4ΛΤ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης εντάχθηκε η ανωτέρω υπηρεσία του
θέματος στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / ΚΑΠ Π.Ε. Χανίων με
κωδ. 03.05.20.006 και τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΥΠΟΥ ΄MABEY-JOHNSON΄ ΣΤΟ ΠΑΤΕΛΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ».
Με το αριθ. πρωτ. Φ.900/20/26484/Σ.1372/7-7-2020 έγγραφο της 5ης
Ταξιαρχίας Πεζικού «V Μεραρχία Κρητών», ύστερα από το υπ’ αριθ.
119264/15-6-2020 σχετικό αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, εγκρίθηκε η
προσωρινή αποθήκευση των αποσυναρμολογούμενων στοιχείων της παλαιάς
κατεστραμμένης γέφυρας τύπου “Mabey Johnson” εντός του Στρατοπέδου «Τχη
(ΠΖ) Α. Ραπτοπούλου» στην Αγυιά Χανίων.
Με το αριθ. πρωτ. 141887/7-7-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ζητήθηκε ο προγραμματισμός της
αποστολής κλιμακίου για την αποκαθέλκυση της εν λόγω γέφυρας, δεδομένου
ότι τυχόν κατάρρευσή της θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στη ροή
του ποταμού και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες, ενώ επίσης τον ενημέρωσε ότι:
- η Π.Ε. Χανίων δύναται να αναλάβει το κόστος μίσθωσης γερανού και τις
λοιπές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. Φ.900/03/514111/Σ15/151-2020 έγγραφο της ΜΟΜΚΑ (παρουσία εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια
των εργασιών, ασφάλιση και σήμανση του χώρου εργασίας και μέριμνα για
τυχόν απαιτούμενες, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διάθεση κατάλληλων
μηχανημάτων για τη διαμόρφωση του χώρου πριν από το υγιές ακρόβαθρο της
γέφυρας και για τη φόρτωση – εκφόρτωση των αποσυναρμολογούμενων
στοιχείων αυτής) και
- ως προσωρινός χώρος απόθεσης των αποσυναρμολογούμενων στοιχείων της
γέφυρας μέχρι την επαναχρησιμοποίησή της θα είναι το Στρατόπεδο «Τχη
(ΠΖ) Α. Ραπτοπούλου» στην Αγυιά Χανίων.
Με το αριθ. πρωτ. Φ.900/44/516113/Σ.269/28-7-2020 έγγραφο της ΜΟΜΚΑ
εγκρίθηκε η αποκαθέλκυση της κατεστραμμένης γέφυρας του θέματος, καθώς
και η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή της στο Στρατόπεδο «Τχη (ΠΖ) Α.
Ραπτοπούλου» στην Αγυιά Χανίων, η οποία προγραμματίστηκε για τις 24
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Αυγούστου 2020 με εκτιμώμενη ολοκλήρωση στις 27 Αυγούστου 2020,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό για τη συνδρομή της
Π.Ε. Χανίων.
Σύμφωνα με την από 20-8-2020 τεχνική έκθεση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ. είναι
αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων για την αποκαθέλκυση της παλαιάς
γέφυρας τύπου «MABEY-JOHNSON”, που βρίσκεται στον Ποταμό Κερίτη,
πλησίον του οικισμού Πατελάρι Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, η οποία
καταστράφηκε μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον
Φεβρουάριο του 2019. Τυχόν κατάρρευσή της θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά
προβλήματα στη ροή του Ποταμού και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Η Γέφυρα ανέρχεται στους 170 τόνους περίπου με μήκος 42 μέτρα. Για την
αποκαθέλκυσή της απαιτούνται:
- 1 γερανός ανυψωτικής ικανότητας 250 τόνων.
- 1 γερανός ανυψωτικής ικανότητας 300 τόνων.
- 1 γερανός ανυψωτικής ικανότητας που θα απαιτηθεί για την εκφόρτωση
τμημάτων της αποσυναρμολογημένης γέφυρας και θα βρίσκεται στο
Στρατόπεδο «Α. Ραπτοπούλου» στην Αγυιά.
- 1 παπαγάλος γερανός για την ελάφρυνση των τμημάτων της γέφυρας, ώστε
να βοηθάει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στην αποξήλωση των
εγκαρσίων ξύλινων δοκών.
- 1 κομπρεσέρ αέρα με αντίστοιχο αερόκλειδο και ξυλοκοπτικό μηχανάκι για την
αποσυναρμολόγηση της γέφυρας.
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με μίσθωση μηχανημάτων από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων με αυτεπιστασία και με τη συνδρομή της
στρατιωτικής υπηρεσίας της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με την τεχνικοοικονομική
έκθεση που συντάχθηκε από αυτή, λόγω τεχνογνωσίας.
Η συνολική αξία των εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α
24%) ανέρχεται σε 24.800,00 € και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου:
"ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΄MABEYJOHNSON΄ ΣΤΟ ΠΑΤΕΛΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ" που είναι εγγεγραμμένο στο Σχέδιο
Δράσης της ΠΚ / ΚΑΠ ΠΕ Χανίων με κωδ. 03.05.20.006 και ΚΑΕ 071-00
9179.01.003.
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την άμεση ανταπόκριση της ΜΟΜΚΑ στο αίτημα της Π.Ε. Χανίων για την
αποκαθέλκυση της γέφυρας στις 24 Αυγούστου 2020 και
β) το γεγονός ότι η δαπάνη του θέματος, που αφορά στην κατεπείγουσα
ανάγκη για την απευθείας ανάθεση επειγουσών εργασιών για την
αποκαθέλκυση της παλαιάς γέφυρας, θα υλοποιηθεί πριν την επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, διότι τυχόν
κατάρρευσή της θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στη ροή του
Ποταμού και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες, ενόψει της χειμερινής περιόδου
κατά την οποία μπορεί να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα,
η διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας εγκρίθηκε από
τον Περιφερειάρχη Κρήτης, στο πλαίσιο των άρθρων 159 παρ. 1 εδαφ. στ και
176 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, επειδή δεν δύναται να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες
ενέργειες έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
Θεσμικό Πλαίσιο:
1. 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).
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2. Ο Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα
άρθρα 159 παρ. 1 εδαφ. στ και 176 παρ. 1 εδαφ. ιδ του ίδιου νόμου, ως
ισχύουν.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Κρήτης», ως ισχύει.
4. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
ειδικότερα το άρθρο 118 παρ. 1 έως 4 σε συνδυασμό με την παρ. 9β του
άρθρου 2 του ίδιου Νόμου, ως ισχύει.
5. Η με αριθ. πρωτ. 61/πρακτ.Νο8/3.6.2020 (ΑΔΑ: 6ΖΓ07ΛΚ-4ΛΤ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με την οποία εντάχθηκε η υπηρεσία
του θέματος στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / ΚΑΠ Π.Ε. Χανίων.
6. Το με αριθ. πρωτ. 180791/20.8.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007203437) αίτημα
του Διατάκτη για την δαπάνη του θέματος.
7. Η με αριθ. πρωτ. 181116/20.8.2020 (ΑΔΑ: ΨΘ3Κ7ΛΚ-ΤΚΔ, ΑΔΑΜ:
20REQ007204638) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, για την έγκριση της
δαπάνης του θέματος.
8. Η με Α/Α 2927/α.π.181197/20.8.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΓΕ7ΛΚ-7ΣΗ) απόφαση
ανάληψης δαπάνης του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.
9. Η από 20.8.2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων για την υπηρεσία του θέματος.
10. Η με αριθ. πρωτ. 181607/21.8.2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Χανίων για την υποβολή προσφοράς, λόγω του επείγοντος.
11. Η με αριθ. εισ. πρωτ. 181641/21.8.2020 υποβολή προσφοράς της
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΑΕ ΓΕΡΑΝΟΙ» συνολικού ποσού 24.800,00 €
με ΦΠΑ.
12. Η με αριθ. πρωτ. 181698/21.8.2020 (ΑΔΑ: Ψ53Τ7ΛΚ-7ΙΛ, ΑΔΑΜ:
20AWRD007207534) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, για την απευθείας
ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος.
13. Η με αριθ. πρωτ. 181824/21.8.2020 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Χανίων για υπογραφή σύμβασης.
14. Το με αριθ. εισ. πρωτ. 182051-21-8-2020 έγγραφο της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΑΕ ΓΕΡΑΝΟΙ» για την υποβολή των δικαιολογητικών
υπογραφής σύμβασης.
15. Η από 21.8.2020 (ΑΔΑ: ΩΘΚΓ7ΛΚ-0ΔΒ, ΑΔΑΜ: 20SYMV007209001)
σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΑΕ ΓΕΡΑΝΟΙ».
Ύστερα από τα παραπάνω και λόγω του επείγοντος:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) για την
απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορά σε επείγουσες εργασίες
για την αποκαθέλκυση της παλαιάς γέφυρας τύπου «MABEY-JOHNSON”, που
βρίσκεται στον Ποταμό Κερίτη, πλησίον του οικισμού Πατελάρι Δήμου
Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, με μίσθωση μηχανημάτων, με αυτεπιστασία, σε βάρος
των πιστώσεων του έργου: «ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΥΠΟΥ ΄MABEY-JOHNSON΄ ΣΤΟ ΠΑΤΕΛΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ», που είναι
εγγεγραμμένο στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / ΚΑΠ ΠΕ Χανίων
με κωδ. 03.05.20.006, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 181116/20.8.2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, στο πλαίσιο των άρθρων 159 παρ. 1
εδαφ. στ και 176 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
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7. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ.
8. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής,
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) για την
απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορά σε επείγουσες εργασίες
για την αποκαθέλκυση της παλαιάς γέφυρας τύπου «MABEY-JOHNSON”, που
βρίσκεται στον Ποταμό Κερίτη, πλησίον του οικισμού Πατελάρι Δήμου Πλατανιά
Π.Ε. Χανίων, με μίσθωση μηχανημάτων, με αυτεπιστασία, σε βάρος των
πιστώσεων του έργου: «ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΥΠΟΥ ΄MABEY-JOHNSON΄ ΣΤΟ ΠΑΤΕΛΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ», που είναι
εγγεγραμμένο στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / ΚΑΠ ΠΕ Χανίων με
κωδ. 03.05.20.006, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 181116/20.8.2020
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, στο πλαίσιο των άρθρων 159 παρ. 1
εδαφ. στ και 176 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό
της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 01-09-2020
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα
:2813 400.237
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 192825

ΠΡΟΣ:- Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1053/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθμ. 1053/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-092020), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Απευθείας Ανάθεση
Παροχής

Υπηρεσιών

που

αφορούν

σε

Επείγουσες

Εργασίες

για

την

αποκαθέλκυση παλαιάς γέφυρας τύπου «MABEY-JOHNSON”, που βρίσκεται
στον Ποταμό Κερίτη, πλησίον του οικισμού Πατελάρι Δήμου Πλατανιά Π.Ε.
Χανίων, με μίσθωση μηχανημάτων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου:
«ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ

ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΥΠΟΥ

΄MABEY-

JOHNSON΄ ΣΤΟ ΠΑΤΕΛΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ», που είναι εγγεγραμμένο στο Σχέδιο
Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης/ΚΑΠ ΠΕ Χανίων με κωδ. 03.05.20.006,
συνολικής δαπάνης 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στο πλαίσιο των άρθρων 159
παρ. 1 εδαφ. στ και 176 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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