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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
Α∆Α:

Απόσπασµα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθµός Απόφασης: 1055/2020
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 1103-2020 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
∆ασκαλάκη 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 ∆ιεθνών Θεµάτων ΠΚ,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τοµέα Πολιτισµού και
Απόδηµου Ελληνισµού ΠΚ, Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,
∆οξάκη Ελένη Γενική ∆ιευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,
Περιβάλλοντος & Υποδοµών ΠΚ, Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος ∆/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εµµανουέλα Προϊστάµενη ∆/νσης
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Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, Βιδάκης ∆ηµήτριος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος
Προϊστάµενος ∆/νσης Τουρισµού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχάλης Προϊστάµενος
Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού ΠΚ, Σφακιανάκη Βαρβάρα
υπάλληλος Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου, Μπορµπουδάκης Νικόλαος
εκπρόσωπος εργολάβων ψεκασµού για το θέµα 29 και για την τήρηση των
πρακτικών ο Γιαννής ∆ηµήτριος και η Νικάκη ∆έσποινα 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 07ο: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης "Μελέτη ∆ρόµου
Έλος-Σηµαντηριανά µε διακλάδωση προς Πλοκαµιανά" µε κωδικό
2014ΜΠ00200003 της ΣΑΜΠ 002 και παράταση προθεσµίας περαίωσης της
µελέτης.
Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)»,
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.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες 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 ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] PP. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.∆. 149/2010:«Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010,
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
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. 185574/26-08-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO

Mε το από 18/11/2008 Ιδιωτικό Συµφωνητικό, και µε βάση την µε αρ. 170/18-092008 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Χανίων, ανατέθηκε στα
συµπράττοντα γραφεία µελετών:
1. α. Γραφείο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΗ»,
β. Γραφείο «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΥΚΑΚΗ»,
2. Γραφείο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΜ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΣ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» ‘ΜΕΤΥΚ – Ε.Ε.’
3. Γραφείο «ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΕΛΑΚΗ»
4. Γραφείο «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ»
η εκπόνηση της µελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΕΛΟΥΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ», µε προεκτιµηθείσα αµοιβή 567.288,97€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%), η οποία διαµορφώθηκε µετά την έκπτωση του
Αναδόχου σε 453.834,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (381.373,00 € για εργασίες
και 72.461,00 € για ΦΠΑ 19%).
Σύµφωνα µε τον Φάκελο Έργου το αντικείµενο της µελέτης αφορά στην βελτίωση
της υφιστάµενης χάραξης µετά των απαιτουµένων παραλλαγών στα τµήµατα α)
Έλους – Σηµαντηριανά της επαρχιακής οδού µε αρ. 1 «Καστέλι – Πλάτανος – Κεφάλι
δια µέσου Κάµπου και β) Καµένο Σελί – Πλοκαµιανά της επαρχιακής οδού µε αρ. 5
«Καλουδιανά – Τοπόλια – Χρυσοσκαλίτισσα.
Το τεχνικό αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνει τα ακόλουθα είδη και στάδια
µελετών:
Τοπογραφικές Μελέτες: Τοπογραφική αποτύπωση, Κτηµατογράφηση και
Κτηµατολογικά διαγράµµατα – Πίνακες αναλογισµού
Συγκοινωνιακές Μελέτες: Οδός µήκους 11 km περίπου (προωθηµένη µελέτη
αναγνώρισης, προµελέτη, οριστική µελέτη)
Περιβαλλοντικές Μελέτες:i. Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού
έργου
ii. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού έργου
Γεωλογικές Μελέτες: i. Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
ii. Οριστική Γεωλογική Μελέτη
Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ:
Εκπόνηση µελέτης ΣΑΥ και ΦΑΥ
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την υπογραφή της Σύµβασης στις 18-11-2008 άρχισε αµέσως η εκπόνηση των
προβλεπόµενων σταδίων της Μελέτης και µέχρι σήµερα:
(i)
έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί:
1.
Η Προωθηµένη Αναγνωριστική Μελέτη (Απόφ. Ν.Α. Χανίων µε α.π. 3933/166-2009)
2.
Η Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη (Απόφ. Ν.Α. Χανίων µε α.π. 3933/16-62009)
3.
Η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) (α.π. 125345/12-52010 ΕΥΠΕ)
4.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) (α.π. 166141/13-2-2013
ΕΥΠΕ)
(ii)
έχουν εκπονηθεί και ευρίσκονται υπό έγκριση:
1.
Η Τοπογραφική αποτύπωση - Κτηµατογράφηση
2.
Η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας
3.
Η Οριστική Γεωλογική µελέτη
4.
Η Τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.),
προκειµένου:
α)
να εναρµονιστεί η χάραξη στο έργο «Παράκαµψη Έλους»,
β) να εναρµονιστεί η χάραξη στο υπό υλοποίηση έργο «Λιµνοδεξαµενή
Έλους»,
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γ) να βελτιωθούν τα γεωµετρικά στοιχεία της χάραξης, και
δ)
να αποµακρυνθεί η χάραξη από το υφιστάµενο σύστηµα νερόµυλου,
το οποίο εποπτεύεται από την ΥΝΜΤΕ.
(iii)
Υπολείπονται να εκπονηθούν:
1.
Το Κτηµατολόγιο και οι Πίνακες Αναλογισµού
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Ο υπό κρίση 1ος Σ.Π. προβλέπει συνολική δαπάνη 804.604,38€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (658.148,88€ για εργασίες και 146.455,50€ για
ΦΠΑ), δηλαδή εµφανίζει υπέρβαση 276.775,88 € προ ΦΠΑ έναντι του αρχικού (µε
τκ=1,066) συµβατικού ποσού (381.373,00€) ή 219.176,40 € προ ΦΠΑ έναντι του
αναθεωρηµένου (µε τκ=1,227) αρχικού συµβατικού ποσού (438.972,49 €).
Οι αµοιβές των µελετών, προ ΦΠΑ, ανά κατηγορία και το σύνολο των
προβλεποµένων αµοιβών, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου, έχουν ως
εξής:
α/α

Α
Β
Γ
∆
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι

Κατηγορία Μελέτης

Αµοιβές εργασιών(€)

Τοπογραφικές µελέτες
Συγκοινωνιακές µελέτες
Στατικές µελέτες
Υδραυλικές µελέτες
Γεωλογικές µελέτες
Περιβαλλοντικές µελέτες
Φυτοτεχνικές µελέτες
Γεωτεχνικές εργασίες
Η/Μ ισόπεδου κόµβου
ΣΑΥ-ΦΑΥ

Σύµφωνα µε τον παρόντα 1ο
Προσφοράς
Σ.Π. και την προσφορά του
Αναδόχου (τκ=1,066)
αναδόχου (τκ=1,227)
126.287,00
145,362.72
172.516,00
219,122.09
0,00
79,330.80
0,00
49,042.82
41.344,00
47,587.97
37.255,00
42,881.29
0,00
9,570.60
0,00
55,346.61
0,00
2,748.48
3.971,00
7,155.50

ΣΥΝΟΛΟ

381.373,00

658,148.88

Η Αναθεωρηµένη προσφορά του αναδόχου, µε τκ=1,227, ανέρχεται σε:
381.373,00*1,227/1,066=438.972,49€.
Η αύξηση της δαπάνης οφείλεται:
Στην τιµαριθµική αναπροσαρµογή, όπως προβλέπεται στις διαδοχικές εγκρίσεις
παρατάσεων (το τκ από 1,066 έχει γίνει 1,277) και
Στην σύνταξη των µελετών εκείνων των οποίων η ανάγκη εκπόνησης διαπιστώθηκε
µετά την ανάθεση της µελέτης, και συγκεκριµένα των µελετών: α. Ισόπεδου
τρισκελούς κόµβου. β. Σήµανσης και Ασφάλισης της οδού. γ. Τριών γεφυρών µε
άνοιγµα 65, 75 και 50 µ. δ. Υδραυλική. ε. Φυτοτεχνική. στ. Γεωτεχνική µελέτη
έδρασης των γεφυρών. ζ. ηλεκτροφωτισµού του ισόπεδου κόµβου.
Η αύξηση δαπάνης (µη υπολογιζόµενου του ΦΠΑ), σε σχέση µε την αναθεωρηµένη
προσφορά του αναδόχου, σύµφωνα µε τον παρόντα 1ου Σ.Π., ανέρχεται σε
(658.148,88 - 438.972,49 =) 219.176,40€, και δεν υπερβαίνει το 50% (438.972,49 x
50% =) 219.486,24€. Ως εκ τούτου, είναι εντός των ορίων του άρθρου 29 παρ. 1 του
Ν.3316/05.
Για την πληρωµή των προσθέτων αντικειµένων του παρόντος απαιτείται η
σύναψηΣυµπληρωµατικής Σύµβασης (Σ.Σ.).
4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ουΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Σ.Π.)
ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σ.Σ.)
4.1 Αναγκαιότητα συµπληρωµατικών µελετών για την ολοκλήρωση της αρχικής
σύµβασης, οι οποίες δεν περιλαµβάνονταν στο «βασικό σχέδιο» του
Φακέλου του Έργου
Οι συµπληρωµατικές µελέτες αφορούν:
4
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α)
β)
γ)
δ)
ε)

Στην µελέτη ισόπεδου τρισκελούς κόµβου.
Στην µελέτη Σήµανσης και Ασφάλισης της οδού.
Στην Στατική µελέτη 3 γεφυρών µε άνοιγµα 65, 75 και 50 µ.
Στην Υδραυλική µελέτη της οδού.
Στην Φυτοτεχνική µελέτη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εγκεκριµένων
περιβαλλοντικών όρων (α.π.166141/13-2-2013 ΕΥΠΕ).
στ) Στην Γεωτεχνική µελέτη έδρασης των γεφυρών.
ζ) Στην µελέτη ηλεκτροφωτισµού του ισόπεδου κόµβου.
Η αναγκαιότητα των συµπληρωµατικών µελετών διαπιστώθηκε:
- Κατά την έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης.
- Μετά από το 2438/29.11.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων
και της αλληλογραφίας που ακολούθησε, σε συνδυασµό µε το 1841/5.12.2017
έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης.
- Μετά το 37664/21.3.2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Κρήτης, µε το οποίο µας γνωρίζει την κατασκευή λιµνοδεξαµενής και ότι
υπάρχει εµπλοκή των δύο έργων.
- Από την ανάγκη περεταίρω βελτίωσης της χάραξης σε ορισµένες επικίνδυνες
θέσεις, µε την κατασκευή 3 γεφυρών.
Τα παραπάνω δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο δηµοπράτησης
της µελέτης.
Αναλυτικά:
4.1.1. Μελέτη Γεφυρών περί των Χ.Θ. 1+350, 1+660 και 2+460.
Αρχικά είχε επιλεγεί χάραξη που να ακολουθεί την υφιστάµενη οδό.
∆ιαπιστώθηκαν, ωστόσο, βασικά µειονεκτήµατα της λύσης αυτής, λόγω των πολύ
µικρών οριζοντιογραφικών καµπύλων, που την καθιστούν µη επιλέξιµη.
Ως εκ τούτου αναζητήθηκαν εναλλακτικές χαράξεις, µε βελτιωµένα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά (άρα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης) και χωρίς γεωλογικά και
κατασκευαστικά προβλήµατα.
Με σύµφωνη γνώµη µελετητών και επιβλέπουσας Υπηρεσίας, κρίθηκε ως πλέον
ενδεδειγµένη λύση η κατασκευή 3 γεφυρών περί τις Χ.Θ. 1+350, 1+660 και 2+460.
Με την λύση αυτή επιτυγχάνεται: Αφενός µεν δεν κατασκευάζονται επιχώµατα
µεγάλου ύψους, αφετέρου δε οι οριζοντιογραφικές καµπύλες βελτιώνονται
σηµαντικά [στην Χ.Θ. 1+350 από 20 µ. γίνεται 80 µ., στην Χ.Θ. 1+660 από 12 µ.
γίνεται 80 µ. και στην Χ.Θ. 2+460 από δύο οµόρροπες διαδοχικές καµπύλες των 12
και 15 µ. γίνεται 40 µ.], µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται η επικινδυνότητα των
κλειστών στροφών.
Τα ανοίγµατα των γεφυρών θα είναι: Της γέφυρας περί την Χ.Θ. 1+350: 65 µ., της
γέφυρας περί την Χ.Θ. 1+660: 75 µ., της γέφυρας περί την Χ.Θ. 2+460: 50 µ.
Για τις µελέτες των γεφυρών, εκτός από την στατική µελέτη τους, απαιτούνται οι
υποστηρικτικές µελέτες:
Α) Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισµό τυχόν εγκοίλων στο βραχώδες έδαφος
Β) Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης της Γέφυρας
4.1.2. Πρόσθετα αντικείµενα µελετών, απαιτούµενα για την ωρίµανση του
έργου προς δηµοπράτηση
Για την ωρίµανση του έργου προς δηµοπράτηση, απαιτείται, πέραν των ως άνω
µελετών:
α) Μελέτη ισόπεδου τρισκελούς κόµβου.
Η µελέτη του ισόπεδου κόµβου στην συµβολή της οδού Έλος – Σηµαντηριανά
µε την οδό προς Πλοκαµιανά θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Μελετών
Οδικών Έργων» όπως ισχύουν
β) Μελέτη Σήµανσης και Ασφάλισης της οδού.
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Η µελέτη σήµανσης ασφάλισης θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις «Οδηγίες
Μελετών Οδικών Έργων για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων σε Οδούς
(ΟΜΟΕ – ΣΑΟ)» όπως ισχύουν (Αρ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/ο/612/16-02-2011
Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι «Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών
Έργων για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)» Φ.Ε.Κ. 702
Β'/29-04-2011)
γ) Υδραυλική µελέτη της οδού.
Η Υδραυλική µελέτη της οδού θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Μελετών
Οδικών Έργων για Αποχέτευση-Στράγγιση- Υδραυλικά έργα οδών (ΟΜΟΕ –
ΑΣΥΕΟ)» όπως ισχύουν
δ) Φυτοτεχνική µελέτη.
Η Φυτοτεχνική µελέτη θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων (α.π. 166141/13-2-2013 ΕΥΠΕ).
ε) Γεωτεχνική µελέτη έδρασης των γεφυρών.
στ) Μελέτη ηλεκτροφωτισµού του ισόπεδου κόµβου.
4.2 Περιστάσεις που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύναψη της
σύµβασης
Η οριστικοποίηση της χάραξης της οδού εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:
− την εξασφάλιση, κατά το δυνατόν, των προβλεποµένων από τις ισχύουσες
ΟΜΟΕ γεωµετρικών απαιτήσεων για οδούς κατηγορίας ΑΙΙΙ (ταχύτητα χάραξης,
οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές καµπύλες, απαιτούµενη µήκη ορατότητας)
− Τα γεωλογικά - γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και το εδαφικό ανάγλυφο της ζώνης
διελευσης της οδού.
Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια επιλέχθηκε η χάραξη, η οποία προβλέπει:
Την εναρµόνιση της χάραξης στο έργο «Παράκαµψη Έλους».
Την εναρµόνιση της χάραξης στο υπό υλοποίηση έργο «Λιµνοδεξαµενή Έλους».
Την βελτίωση των γεωµετρικών στοιχείων της χάραξης µε την κατασκευή τεχνικών
γεφύρωσης περί την Χ.Θ. 1+350 µήκους 60 µ., της γέφυρας περί την Χ.Θ. 1+660
µήκους 70 µ., της γέφυρας περί την Χ.Θ. 2+460 µήκους 45 µ.
Την αποµάκρυνση της χάραξης από το υφιστάµενο σύστηµα νερόµυλου στην
περιοχή Πλοκαµιανών, το οποίο εποπτεύεται από την ΥΝΜΤΕ.
Τα ανωτέρω προέκυψαν µε βάση τις εκπονηθείσες συγκοινωνιακές µελέτες, τα
πορίσµατα της γεωλογικής µελέτης, την υλοποίηση του έργου «Παράκαµψη
Έλους», την υλοποίηση του έργου «Λιµνοδεξαµενή Έλους» και τις υποδείξεις της
ΥΝΜΤΕ και δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων, δηλ. κατά την
υπογραφή της σύµβασης. Συνιστούν διαφοροποίηση του φυσικού αντικειµένου των
κυρίων και των υποστηριστικών µελετών, αλλά δεν αλλοιώνουν τον βασικό
σχεδιασµό του έργου, σύµφωνα µε το φάκελο του έργου.
4.3 Οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες δεν µπορούν να διαχωρισθούν από την
αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για την
Υπηρεσία και αφ΄ετέρου κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου
έστω και αν είναι δυνατόν να διαχωρισθούν απ΄αυτήν.
Η λύση που προκρίθηκε, προβλέπει την κατασκευή τεχνικών γεφύρωσης 65, 75 και
50 m περίπου. Τα πορίσµατα των Γεωτεχνικών ερευνών και της µελέτης
θεµελίωσης των τεχνικών είναι απαραίτητα και την ολοκλήρωση της µελέτης των
γεφυρών.
Οι µελέτες Σήµανσης – Ασφάλισης σύµφωνα µε τις οδηγίες ΟΜΟΕ - ΣΑΟ και οι
µελέτες έργων προστασίας του περιβάλλοντος (φυτοτεχνικές µελέτες), οι οποίες
είναι απαίτηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων (α.π. 166141/13-2-2013
ΕΥΠΕ) είναι απαραίτητες για την ωρίµανση του έργου προς δηµοπράτηση.
Οι προτεινόµενες επί µέρους µελέτες αποτελούν ενιαίο σύνολο και είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του «βασικού σχεδίου», δηλαδή την ουσιαστική
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αναβάθµιση του υφισταµένου υποτµήµατος Πλάτανος - Σφηνάριτης δευτερεύουσας
επαρχιακής οδού µε αρ. 1 «Καστέλι – Πλάτανος – Κεφάλι δια µέσου Κάµπου».
5. ΠΤΥΧΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τα µελετητικά πτυχία που διαθέτουν σήµερα τα συµπράττοντα Γραφεία Μελετών,
έχουν ως εξής:
1. α) Νικόλαος Καλογερής, κάτοχος µελετ. πτυχίου Γ’ τάξης στην κατηγ. 16 (αρ.µητρ.
6093) [µε την µε αρ.πρωτ.2355/22.1.2013 αίτηση των συµπραττόντων γραφείων
µελετών, ζητήθηκε η µη ενεργή συµµετοχή του Νικ.Καλογερή στην εκπόνηση της
µελέτης, λόγω ασυµβιβάστου µε την ιδιότητα του αιρετού µέλους του Περιφερειακού
Συµβουλίου Κρήτης]
β) Γεώργιος Βερυκάκης, κάτοχος µελετ. πτυχίου Γ’ τάξης στην κατηγ. 16 (αρ.µητρ.
11183)
2. ‘ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ι.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & Συν/τες
Ε.Ε.’ διακρ. τίτλος ‘ΜΕΤΥΚ Ε.Ε.’ κάτοχος µελετ. πτυχίου ∆’ τάξης στις κατηγ. 10 και
13 (αρ.µητρ. 735)
3. Αικατερίνη Παυλάκη, κάτοχος µελετ. πτυχίου Γ’ τάξης στην κατηγ. 20 (αρ.µητρ. 7372)
4. Ιωάννα Μελάκη, κάτοχος µελετ. πτυχίου Γ’ τάξης στην κατηγ. 27 (αρ.µητρ. 6847)
Τα ισχύοντα ανώτερα όρια αµοιβής ανά κατηγορία πτυχίου και οι αντίστοιχες
αµοιβές που προκύπτουν µε βάση τον παρόντα 1ο Σ.Π. έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΞΗ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (16)

Γ και άνω

ΑΝΩΤΑΤΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ
ΟΡΙΑ
Εγκ.2/19.3.2020
(∆ΝΣ/οικ20641/ΦΝ43
9.6)
έως 392.640 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ
ΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 1ου
Σ.Π.
(προ
εκπτώσεως, όλα
τα στάδια)
181.703,40

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΣΑΥ – ΦΑΥ
(10)

Γ και άνω

έως 392.640 €

282.846,99

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (8)
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (13)
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (20)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27)

∆ και άνω
Β και άνω
Β και άνω
Β και άνω

έως 269.940 €
έως 122.700 €
έως 73.620 €
έως 122.700 €

158.661,60
108.984,04
59.484,96
53.601,61

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (25)
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (21)
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (9)

Α και άνω
Γ και άνω
Α και άνω

έως 14.724 €
έως 392.640 €
έως 14.724 €

14.724,00
167.717,01
3.435,60

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, τα υπάρχοντα πτυχία των
συµπραττόντων γραφείων µελετών καλύπτουν τις ισχύουσες απαιτήσεις ορίων
αµοιβής στις κατηγορίες 16, 10, 21 και 27.
Για τις Στατικές (8) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την εταιρία µελετών
‘Ι.ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι.ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΕΕ’ διακρ. τίτλος ‘IL-IS’ EE, κάτοχο µελετ. πτυχίου Ε’ τάξης στην
κατηγ. 8 (αρ.µητρ. 522)
Για τις Υδραυλικές (13) µελέτες, προτείνεται η εκπόνηση της µελέτης από την
εταιρία µελετών ‘ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ι.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
& Συν/τες Ε.Ε.’ διακρ. τίτλος ‘ΜΕΤΥΚ Ε.Ε.’ κάτοχο µελετ. πτυχίου ∆’ τάξης στην κατηγ. 13
(αρ.µητρ. 735), η οποία ήδη συµµετέχει στο µελετητικό σχήµα.
Για τις Φυτοτεχνικές (25) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την Όλγα
Βουγιουκαλάκη, κάτοχο µελετ. πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγ. 25 (αρ.µητρ. 27282)
Για τις Γεωτεχνικές (21) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την εταιρία µελετών
‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ’διακρ.
τίτλος
‘ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’, κάτοχο µελετ. πτυχίου Ε’ τάξης στην κατηγ.
21 (αρ.µητρ. 771)
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6.

7.

7.
8.

Για τις Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων (9), προτείνεται η σύµπραξη µε τον
Κουκλάκη Ελευθέριο, κάτοχο µελετ. ΠτυχίουΑ’ τάξης στην κατηγ. 9 (αρ.µητρ. 8086)
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η συνολική προθεσµία περαίωσης της µελέτης µετά τις διαδοχικές παρατάσεις
λήγει στις 30/6/2020 (Απόφαση 1023/2019 Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας
Κρήτης -Πρακτικό 20/19-7-2019). Ήδη έχει ζητηθεί παράταση της συνολικής
προθεσµίας περαίωσης της µελέτης για ένα (1) έτος. Τα αντικείµενα που
περιλαµβάνονται στον παρόντα Σ.Π. θα εκπονηθούν παράλληλα µε τα
υπολειπόµενα στάδια της µελέτης, χωρίς να απαιτηθεί νέα παράταση προθεσµίας.
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
Με το Πρακτικό 5ο /2020 – Γνωµοδότηση 202 του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Έργων της Περ. Κρήτης, το Συµβούλιο γνωµοδότησε οµόφωνα θετικά και κατ’
εισήγηση για την έγκριση του 1ου Σ.Π. και της παράτασης προθεσµίας της
εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη ∆ρόµου Έλος-Σηµαντηριανά µε διακλάδωση προς
Πλοκαµιανά».
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
α. την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπου
περιλαµβάνονται συµπληρωµατικές µελέτες, προκειµένου να ολοκληρωθεί η
µελέτη: «Mελέτη ∆ρόµου Έλος-Σηµαντηριανά µε διακλάδωση προς Πλοκαµιανά»
ποσού 804.604,38 € µε ΦΠΑ και κωδικό 2014ΜΠ00200003 της ΣΑΜΠ 002.
β. τη διεύρυνση της αρχικής σύµπραξης µε τα γραφεία µελετών:
Για τις Στατικές (8) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την εταιρία µελετών
‘Ι.ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι.ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΕΕ’ διακρ. τίτλος ‘IL-IS’ EE, κάτοχο µελετ. πτυχίου Ε’
τάξης στην κατηγ. 8 (αρ.µητρ. 522)
Για τις Υδραυλικές (13) µελέτες, προτείνεται η εκπόνηση της µελέτης από την
εταιρία
µελετών
‘ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
Ι.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & Συν/τες Ε.Ε.’ διακρ. τίτλος ‘ΜΕΤΥΚ Ε.Ε.’ κάτοχο µελετ.
πτυχίου ∆’ τάξης στην κατηγ. 13 (αρ.µητρ. 735), η οποία ήδη συµµετέχει στο
µελετητικό σχήµα.
Για τις Φυτοτεχνικές (25) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την Όλγα
Βουγιουκαλάκη, κάτοχο µελετ. πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγ. 25 (αρ.µητρ.
27282)
Για τις Γεωτεχνικές (21) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την εταιρία
µελετών ‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ διακρ.
τίτλος ‘ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’, κάτοχο µελετ. πτυχίου Ε’
τάξης στην κατηγ. 21 (αρ.µητρ. 771)
Για τις Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων (9), προτείνεται η σύµπραξη µε τον
Κουκλάκη Ελευθέριο, κάτοχο µελετ. Πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγ. 9 (αρ.µητρ.
8086)
γ. την υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης ποσού 276.775,88 € προ ΦΠΑ και
350.770,87 µε ΦΠΑ.
δ. τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας ενός έτους έως 30-6-2021 για την
εκπόνηση των υπολειπόµενων σταδίων της µελέτης και των αντικειµένων που
περιλαµβάνονται στον 1ο Σ.Π.
Την εισήγηση της κ. ∆οξάκη Ελένης Γενικής ∆ιευθύντριας Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών ΠΚ.
Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των µελών της Επιτροπής,
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
α. Τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., όπου περιλαµβάνονται
συµπληρωµατικές µελέτες, προκειµένου να ολοκληρωθεί η µελέτη: «Mελέτη
∆ρόµου Έλος-Σηµαντηριανά µε διακλάδωση προς Πλοκαµιανά» ποσού 804.604,38
€ µε ΦΠΑ και κωδικό 2014ΜΠ00200003 της ΣΑΜΠ 002.
β. Τη διεύρυνση της αρχικής σύµπραξης µε τα γραφεία µελετών:
Για τις Στατικές (8) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την εταιρία µελετών
‘Ι.ΛΕΠΙ∆ΑΣ-Ι.ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΕΕ’ διακρ. τίτλος ‘IL-IS’ EE, κάτοχο µελετ. πτυχίου Ε’
τάξης στην κατηγ. 8 (αρ.µητρ. 522)
Για τις Υδραυλικές (13) µελέτες, προτείνεται η εκπόνηση της µελέτης από την
εταιρία
µελετών
‘ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
Ι.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & Συν/τες Ε.Ε.’ διακρ. τίτλος ‘ΜΕΤΥΚ Ε.Ε.’ κάτοχο µελετ.
πτυχίου ∆’ τάξης στην κατηγ. 13 (αρ.µητρ. 735), η οποία ήδη συµµετέχει στο
µελετητικό σχήµα.
Για τις Φυτοτεχνικές (25) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την Όλγα
Βουγιουκαλάκη, κάτοχο µελετ. πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγ. 25 (αρ.µητρ. 27282)
Για τις Γεωτεχνικές (21) µελέτες, προτείνεται η σύµπραξη µε την εταιρία µελετών
‘ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ διακρ. τίτλος
‘ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’, κάτοχο µελετ. πτυχίου Ε’ τάξης στην
κατηγ. 21 (αρ.µητρ. 771)
Για τις Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων (9), προτείνεται η σύµπραξη µε τον
Κουκλάκη Ελευθέριο, κάτοχο µελετ. Πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγ. 9 (αρ.µητρ.
8086)
γ. Την υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης ποσού 276.775,88 € προ ΦΠΑ και
350.770,87 µε ΦΠΑ.
δ. Τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας ενός έτους έως 30-6-2021 για την
εκπόνηση των υπολειπόµενων σταδίων της µελέτης: "Μελέτη ∆ρόµου ΈλοςΣηµαντηριανά µε διακλάδωση προς Πλοκαµιανά" µε κωδικό
2014ΜΠ00200003 της ΣΑΜΠ 002 ,
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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. ∆/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα
:2813 400.235
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 03 Σεπτεµβρίου 2020
Αρ. πρωτ.:192671

ΠΡΟΣ:- ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - ∆/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σµού ΠΚ
-Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 1055/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 1055/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-092020), που αφορά στην Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης "Μελέτη
∆ρόµου Έλος-Σηµαντηριανά µε διακλάδωση προς Πλοκαµιανά" µε κωδικό
2014ΜΠ00200003 της ΣΑΜΠ 002 και παράταση προθεσµίας περαίωσης της
µελέτης.

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ
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