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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθμός Απόφασης: 1063/2020
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

Κακογιαννάκης Νικόλαος

4

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

10 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 15ο: Ματαίωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ,
ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ»
προεκτιμώμενης δαπάνης 1.450.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
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
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 από 6/8/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση
του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης
δαπάνης 1.450.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), ως παρακάτω:
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«Σήμερα Πέμπτη, 6/8/2020 και ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού
του έργου, η οποία ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 565/2020 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρεια Κρήτης, αποτελούμενη από τους:
1. Μπαχλιτζανάκη Ξενούλα
(Δ. Ιεράπετρας)
2. Ψαρρός Γεώργιος
(Δ. Ιεράπετρας)
3. Παντατωσάκης Εμμανουήλ
(Δ. Οροπ. Λασιθίου)
4. Μαρκογιαννάκης Κωνσταντίνος (Δ. Οροπ. Λασιθίου)
με σκοπό την εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 167796/4-8-2020 εισήγησης της αναπλ.
Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ., με θέμα τη ματαίωση του
διαγωνισμού του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ".
Όπως αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση:
•

Με την 565/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης
εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη και η επιτροπής διαγωνισμού της
διαδικασίας ανάθεσης του εν λόγω έργου και καθορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της
κατάθεσης προσφορών η 25/06/2020.

•

Με την 126333/22-06-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λασιθίου
αναβλήθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού καθότι η εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ ήταν εκτός
λειτουργίας από 12/6/2020 έως 19/06/2020 και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς δεν μπορούσαν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις.

•

Στην περιοχή του ποταμού Παντέλη, μεταξύ Πισκοκεφάλου και Μαρωνιάς,
εκτελείται το συγχρηματοδοτούμενο έργο κατασκευής της λιμνοδεξαμενής ΖΟΥ. Η
εκτέλεση του έργου αυτού έχει σταματήσει εδώ και μια δεκαετία περίπου, για
διάφορους λόγους, και ο ανάδοχος είχε ζητήσει αρχικά διάλυση της σύμβασης. Οι
λόγοι διακοπής της εργολαβίας έχουν πλέον αρθεί (εγκρίθηκε η οριοθέτηση διευθέτηση του Παντέλη) και ο Ανάδοχος έκανε αίτηση ματαίωσης διάλυσης. Από
την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως Προϊσταμένη Αρχή, εξέδωσε απόφαση
συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 63 του Ν.3669/2008, η επιτροπή
συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο βρίσκεται στο Υπουργείο, προκειμένου
να εγκριθεί και να οριστικοποιηθεί η ματαίωση της διάλυσης.

•

Για την ολοκλήρωση της Λ/Ξ, απαιτούνται 30.000 κ.μ. διαβαθμισμένου
αμμοχάλικου ποταμού, για την απόληψη του οποίου θα απαιτηθεί υπερδιπλάσια
ποσότητα ακατέργαστου αμμοχάλικου, το οποίο προβλέπεται να παρθεί από τον
Παντέλη. Ως εκ τούτου, εφόσον η βούληση του Υπουργείου είναι η απεμπλοκή και
η ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου, πρέπει να ματαιωθεί η
διαδικασία ανάθεσης του έργου του θέματος για να τροποποιηθεί η μελέτη του
ώστε να συμπεριλάβει τη διαβάθμιση (διαλογή) του αμμοχάλικου, προκειμένου
αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της Λ/Ξ. Χωρίς το υλικό
αυτό η Λ/Ξ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Με το υπόλοιπο υλικό θα κατασκευαστούν
τα συρματοκιβώτια προστασίας των πρανών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται τη ματαίωση της διαδικασίας
ανάθεσης του έργου του θέματος σύμφωνα με :
•

•

Την παρ. 2β του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 καθώς απαιτείται πλέον διαλογή
του πλεονάζοντος αμμοχάλικου για τη συνέχιση - ολοκλήρωση της κατασκευής
της Λ/Ξ Ζου, συνεπώς τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου.
Την παρ. 2στ του ίδιου άρθρου καθώς για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού
ήρθησαν τα εμπόδια για την ολοκλήρωση της Λ/Ξ (βούληση του Υπουργείου να
συνεχιστεί η εργολαβία), πρέπει να δοθεί το διαβαθμισμένο υλικό που απαιτείται
για την κατασκευή της.
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7. Το με αρ. πρωτ. 180401/20-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019»
• Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ»
• Προεκτιμώμενη δαπάνη
: 1.450.000,00 € (με ΦΠΑ)
• Συγχρηματοδοτούμενο έργο : ΟΧΙ
• Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κρήτης ύστερα από σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης με τον Κύριο του Έργου : ΟΧΙ
• ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ802 (Κ.Α. 2019ΕΠ80200010)
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (για συγχρηματοδοτούμενα έργα):
…………………………
• Έγκρ. Διάθεσης Πίστωσης (Απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης )
:160273/3-7-2019
• Έγκριση Μελέτης
: 75594 / 15-04-2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ.
• Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης: 86718 / 12 - 5- 2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε.
Π.Ε.Λ.
• Κύριος του έργου
: ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• Προϊσταμένη Αρχή
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Λ.
• Διευθύνουσα Υπηρεσία
: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Ημ/νία λήξης κατάθ. Προσφ. : Θα καθοριστεί με την προκήρυξη
• Θέση έργου
: Σητεία
• Σύντομη περιγραφή του έργου : Θα εκτελεσθούν έργα διαμόρφωσης της
κοίτης και τρων πρανών του ποταμού «Παντέλη», από τη γέφυρα
Πισκοκεφάλου έως τη Μαρωνιά, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριοθέτηση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Δαπάνη εργασιών
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %
Σύνολο
Απρόβλεπτα 15 %
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση
Αναθεωρήσεις
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24 %
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ

861.488,30
155.067,89
1.016.556,19
152.483,43
1.169.039,62
315,22
1.169.354,84
280.645,16
1.450.000,00
-

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

1.450.000,00

και επειδή :
•

Με την 565/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης
εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη και η επιτροπής διαγωνισμού
της διαδικασίας ανάθεσης του εν λόγω έργου και καθορίστηκε ως
ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προσφορών η 25/06/2020,
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•

με την 126333/22-06-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Λασιθίου αναβλήθηκε η διεξαγωγή του διαγωνισμού καθότι η εφαρμογή
ΕΣΗΔΗΣ ήταν εκτός λειτουργίας από 12/6/2020 έως 19/06/2020 και οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν μπορούσαν να ζητήσουν
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,

•

στην περιοχή του ποταμού Παντέλη, μεταξύ Πισκοκεφάλου και Μαρωνιάς,
εκτελείται το συγχρηματοδοτούμενο έργο κατασκευής της λιμνοδεξαμενής
ΖΟΥ. Η εκτέλεση του έργου αυτού έχει σταματήσει εδώ και μια δεκαετία
περίπου, για διάφορους λόγους, και ο ανάδοχος είχε ζητήσει αρχικά διάλυση
της σύμβασης. Οι λόγοι διακοπής της εργολαβίας έχουν πλέον αρθεί
(εγκρίθηκε η οριοθέτηση - διευθέτηση του Παντέλη) και ο Ανάδοχος έκανε
αίτηση ματαίωσης διάλυσης. Από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας
Κρήτης πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, ως Προϊσταμένη Αρχή, εξέδωσε απόφαση συγκρότησης της
Επιτροπής του άρθρου 63 του Ν.3669/2008, η επιτροπή συνέταξε το σχετικό
πρωτόκολλο, το οποίο βρίσκεται στο Υπουργείο, προκειμένου να εγκριθεί
και να οριστικοποιηθεί η ματαίωση της διάλυσης,

•

για την ολοκλήρωση της Λ/Ξ, απαιτούνται 30.000 κ.μ. διαβαθμισμένου
αμμοχάλικου ποταμού, για την απόληψη του οποίου θα απαιτηθεί
υπερδιπλάσια ποσότητα ακατέργαστου αμμοχάλικου, το οποίο προβλέπεται
να παρθεί από τον Παντέλη. Ως εκ τούτου, εφόσον η βούληση του
Υπουργείου
είναι
η
απεμπλοκή
και
η
ολοκλήρωση
του
συγχρηματοδοτούμενου έργου, πρέπει να ματαιωθεί η διαδικασία ανάθεσης
του έργου του θέματος για να τροποποιηθεί η μελέτη του ώστε να
συμπεριλάβει τη διαβάθμιση (διαλογή) του αμμοχάλικου, προκειμένου αυτό
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της Λ/Ξ. Χωρίς το υλικό
αυτό η Λ/Ξ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Με το υπόλοιπο υλικό θα
κατασκευαστούν τα συρματοκιβώτια προστασίας των πρανών, σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη,

η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λασιθίου, με το 167796/04-08-2020 έγγραφό της,
εισηγήθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου τη ματαίωση του εν λόγω
διαγωνισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν, στη μελέτη του έργου, οι
εργασίες της διαλογής και της μεταφορά του υλικού στη θέση της Λ/Ξ Ζου,
προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή της, όταν ολοκληρωθούν οι
απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 6/8/2020 Πρακτικό της συμφωνεί και
γνωμοδοτεί τη ματαίωση του διαγωνισμού.
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :
τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου του θέματος σύμφωνα με :
• Την παρ. 2β του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 καθώς απαιτείται πλέον
διαλογή του πλεονάζοντος αμμοχάλικου για τη συνέχιση - ολοκλήρωση της
κατασκευής της Λ/Ξ Ζου, συνεπώς τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου.
• Την παρ. 2στ του ίδιου άρθρου καθώς για λόγους δημοσίου συμφέροντος,
αφού ήρθησαν τα εμπόδια για την ολοκλήρωση της Λ/Ξ (βούληση του
Υπουργείου να συνεχιστεί η εργολαβία), πρέπει να δοθεί το διαβαθμισμένο
υλικό που απαιτείται για την κατασκευή της.
• Το από 6/8/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
8. Την εισήγηση του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου,
μέλους της Επιτροπής.
9. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής,
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης δαπάνης 1.450.000,00 € (με αναθεώρηση
και ΦΠΑ), σύμφωνα με :
• Την παρ. 2β του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 καθώς απαιτείται πλέον διαλογή
του πλεονάζοντος αμμοχάλικου για τη συνέχιση - ολοκλήρωση της κατασκευής
της Λ/Ξ Ζου, συνεπώς τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου.
• Την παρ. 2στ του ίδιου άρθρου καθώς για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού
ήρθησαν τα εμπόδια για την ολοκλήρωση της Λ/Ξ (βούληση του Υπουργείου να
συνεχιστεί η εργολαβία), πρέπει να δοθεί το διαβαθμισμένο υλικό που απαιτείται
για την κατασκευή της.
• Το από 6/8/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
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 2 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 191629
Σχετ.: 95059/21-5-2020

ΠΡΟΣ:- Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου
- Δ/νση Αναπτυξιακού Προογρ/σμού ΠΚ
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1063/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθμ. 1063/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-092020), που αφορά στην Ματαίωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του
συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ,

για

την

ανάθεση

του

έργου

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» προεκτιμώμενης δαπάνης 1.450.000,00 € (με αναθεώρηση
και ΦΠΑ).
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

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