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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ:
Α∆Α:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 12/15-06-2021
Αριθµός Απόφασης: 55/2021
Στο Ηράκλειο σήµερα Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00
πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση των µελών του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, (σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-03-2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020
και την αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 35169 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ.
168689/09-06-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος,
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαµβακάς Λάµπρος, Γουλιδάκης
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), ∆ανδουλάκης
Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης
Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος,
Κοπάσης Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος),
Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος,
Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύµνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης
Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος
(Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης
Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Πιαγκαλάκης
Γεώργιος, Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος Συντυχάκης Εµµανουήλ,
Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου),
Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος,
Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εµµανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη
Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος.
∆εν συµµετείχαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ:
Γύπαρης Κωνσταντίνος, Καµπουράκης Λάµπρος, Κωνσταντινίδης Ευθύµιος (Θέµης),
Παρασύρης Ιωάννης και Σπυρόπουλος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµα οι κ.κ.: Ζερβάκης Γεώργιος ∆ήµαρχος
Σητείας, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας ΠΚ, Αντωνακάκη Μάρω Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης Π.Κ., Φακουκάκης Εµµανουήλ Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βιδάκης ∆ηµήτριος Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ηρακλείου, Βοργιάς Στέλιος πρόεδρος
Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Λιολάκης Γιώργος πρόεδρος Εργατικού Κέντρου
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Ρεθύµνου, Μανωλικάκης Γιάννης πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Χανίων, Πεπόνης
Μανόλης πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών
οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Νικάκη ∆έσποινα, Μιχελινάκη Άννα και Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Παρατήρηση:
Ο κος Συντυχάκης Εµµανουήλ επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» συµµετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των
ψηφισµάτων, των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων, των επερωτήσεων και στη
συνέχεια αποχώρησε, κατά δήλωση του στον Πρόεδρο του ΠΣ.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2.2: Έγκριση για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», 5Ο Υποέργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.∆. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ.
242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την αριθµ.
1218/16-2-2021
(ΦΕΚ
762/τ.Β΄/26-02-2021)
Απόφαση
Συντονίστριας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
3. Το µε αριθµ. πρωτ.: 117014/13-05-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Ηρακλείου στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης (Έργο: «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις –
∆ιανοίξεις Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Ηρακλείου για τα έτη 2020-2022», 5ο
Υποέργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση µελετών και έργων
της Π.Ε. Ηρακλείου»), αφορά σε επεµβάσεις για την αποκατάσταση ζηµιών στο
Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου που προκλήθηκαν από τα πολύ
έντονα καιρικά φαινόµενα του Νοεµβρίου 2020 (καταρρακτώδεις βροχές και
πληµµύρες, χαλαζόπτωση) , για τα οποία αρκετές ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµων της
Π.Ε. Ηρακλείου κηρύχτηκαν σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας.
Μετά τις παραπάνω καιρικές συνθήκες παρατηρήθηκαν επικίνδυνα κατολισθητικά
φαινόµενα πρανών σε πολλά σηµεία του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της Π.Ε.
Ηρακλείου µε αποτέλεσµα ακόµα και σήµερα να υπάρχουν κατεστραµµένοι
βασικοί επαρχιακοί οδικοί άξονες και άλλες υποδοµές, όπως τεχνικά απορροής
οµβρίων που έχουν καταστεί µη λειτουργικά. Συγκεκριµένα, πολλά και καίρια
σηµεία χρήζουν επείγουσας επέµβασης για αποκατάσταση των άµεσων ζηµιών,
διότι από αυτές, αφενός παρεµποδίζεται η προσπέλαση σε διάφορες
κατοικηµένες περιοχές µε παράλληλα έντονη αγροτική δραστηριότητα και
αφετέρου έχουν δηµιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόµενους
οδηγούς, κατοίκους και µη. Επιπρόσθετα πολλές από τις βλάβες έχουν σηµειωθεί
κατά µήκος οδικών αξόνων που συνδέουν περιοχές µε ιδιαίτερο τουριστικό
ενδιαφέρον και θα πρέπει να επισκευαστούν άµεσα.
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2. Αµέσως µετά τις θεοµηνίες, η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου καθώς
και κλιµάκια αποτελούµενα από Μηχανικούς της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας, διενήργησαν εκτεταµένες αυτοψίες, σε όλες της πληγείσες περιοχές,
µε σκοπό την αναλυτική καταγραφή των ζηµιών που προκλήθηκαν. Κατά τις
αυτοψίες διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν µεταξύ άλλων θέσεις οι οποίες
απαιτούν άµεση αποκατάσταση πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων της νέας
χειµερινής περιόδου. Προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά, η
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, έχει προχωρήσει στην προσωρινή
αποκατάσταση των ζηµιών και της κυκλοφορίας, έχει εξασφαλίσει την
χρηµατοδότηση των έργων οριστικής αποκατάστασης και έχει ξεκινήσει τις
διαδικασίες για την ωρίµανση µελετών και έργων προς δηµοπράτηση.
3. Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου είναι επιφορτισµένη να
αντιµετωπίζει µελέτες, έργα και συντηρήσεις σε ένα ευρύ πλέγµα αντικειµένων
σύµφωνα µε το ετήσιο προγραµµατισµό από το Τεχνικό Πρόγραµµα της
Περιφέρειας, καθώς και θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες παροχής υπηρεσιών και
βοήθειας σε άλλους φορείς του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.
Κατά τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν µε συνταξιοδότηση έµπειροι και ικανοί
τεχνικοί υπάλληλοι, µε αποτέλεσµα ο κάθε µηχανικός της Υπηρεσίας να είναι
επιφορτισµένος µε πολλά αντικείµενα απασχόλησης µε συνέπεια να είναι
ανθρωπίνως αδύνατη η απολύτως αναγκαία παρακολούθηση και ο έλεγχος των
εκπονουµένων µελετών και των κατασκευών των έργων, ενώ επιβάλλεται από
την νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τις προδιαγραφές η συστηµατική
παρακολούθηση αυτών επί καθηµερινής βάσεως.
Τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την Π.Ε. Ηρακλείου και οι
καταστροφές στα έργα υποδοµής που επέφεραν, αύξησαν κατά πολύ τον όγκο
εργασιών του κάθε µηχανικού της Υπηρεσίας µε µελέτες και έργα που είναι
σύνθετα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούν συντονισµό δραστηριοτήτων,
τεχνικό προσωπικό πολλών ειδικοτήτων για κάθε µελέτη ή έργο, ταυτόχρονη
παρακολούθηση και κατά κανόνα ειδικές γνώσεις σε κάποια πεδία των µελετών
και έργων και κατέστησαν ανθρωπίνως αδύνατη την απολύτως αναγκαία
παρακολούθηση και έλεγχο των εκπονούµενων µελετών και κατασκευών των
έργων.
Αποτέλεσµα αυτού είναι η καθυστέρηση στην αντιµετώπιση των τρεχόντων
θεµάτων, γεγονός το οποίο αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας ζωής του πολίτη.
Στην αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων, χωρίς καθυστερήσεις και στην έντεχνη
και ταχεία προώθηση του έργου της Υπηρεσίας θα συµβάλει αποφασιστικά ο
Τεχνικός Σύµβουλος της παρούσας σύµβασης και για το λόγο αυτό η ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, προτίθεται να προχωρήσει στις διαδικασίες
για τη σύναψη σύµβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών του θέµατος.
4. Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (Α∆Α: 6ΨΓ946ΜΤΛΒ-ΥΙΓ) περί κήρυξης της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αρχανών και της ∆ηµοτικής ενότητας Ν. Καζαντζάκη του ∆ήµου
Αρχανών Αστερουσίων της Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως 06-05-2021.
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (Α∆Α: ΩΨΤΖ46ΜΤΛΒ-72Θ) περί κήρυξης της ∆ηµοτικής
Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού και της 2ης Κοινότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ηρακλείου του ∆ήµου Ηρακλείου της Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως 20-04-2021.
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (Α∆Α: ΩΚ7Ψ46ΜΤΛΒ-0ΤΝ) περί κήρυξης της ∆ηµοτικής
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Ενότητας Κρουσώνα και Τυλίσου και των Κοινοτήτων Φόδελε και Αχλάδας της
∆ηµοτικής Ενότητας Γαζίου του ∆ήµου Μαλεβιζίου της Π.Ε. Ηρακλείου
Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως
10-05-2021.
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (Α∆Α: 6ΛΜΧ46ΜΤΛΒ-34Μ) περί κήρυξης της ∆ηµοτικής
Ενότητας Καστελλίου και Τυλίσου και της ∆ηµοτικής Ενότητας Θραψανού του
∆ήµου Μινώα Πεδιάδος της Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως 06-05-2021.
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (Α∆Α: ΨΨΗΟ46ΜΤΛΒ-32Α) περί κήρυξης του ∆ήµου
Χερσονήσου της Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας έως 20-04-2021.
5. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 70866/02-04-2020 (Α∆Α: ΕΠΚΑ7ΛΚ-Μ0Ο)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η ∆ιάθεση Πίστωσης του έργου
«Βελτιώσεις – Συντηρήσεις – ∆ιανοίξεις Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε.
Ηρακλείου για τα έτη 2020-2022» στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π∆Ε
2020, ΣΑΕΠ 502, ΚΑ 2020ΕΠ50200004, µε προϋπολογισµό 10.000.000,00 €.
Φορέας υλοποίησης του έργου ορίσθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου,
Προϊσταµένη αρχή ορίσθηκε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου και
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίσθηκε το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Π.Ε. Ηρακλείου.
6. Με τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 19012/27-01-2021 (Α∆Α: 6Χ867ΛΚ-ΤΕΨ,
Α∆ΑΜ: 21REQ008532689 2021-04-27) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,
τροποποιήθηκε η παραπάνω Απόφαση (5) και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης
ποσού 372.000,00 € για το 5ο Υποέργο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την
ωρίµανση µελετών και έργων της Π.Ε. Ηρακλείου» και ορίσθηκε Φορέας
υλοποίησης του έργου η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Προϊσταµένη αρχή
ορίσθηκε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου και ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία ορίσθηκε το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Π.Ε. Ηρακλείου.
7. Με τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 417/2021 (πρακτικό 8ο/09-04-2021) (Α∆Α:
6ΞΧ87ΛΚ-∆ΜΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί
έγκρισης της Επικαιροποίησης – 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος
Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2021, το υποέργο
«Τεχνικός Σύµβουλος για την υποβοήθηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ηρακλείου» έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2021 της Περιφέρειας
Κρήτης.
8. Με την αριθµό 133/Πρακτικό 4ο /26-04-2021 (αρ. πρωτ. 623/27-04-2021)
γνωµοδότηση, το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης
αποφαίνεται θετικά για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύµβασης παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του άρθρου 52 του
Νόµου 4412/2016 για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την
ωρίµανση µελετών και έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
1. Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα υποβοηθήσει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε όλο το πλέγµα των δραστηριοτήτων της
και κυρίως σε τεχνικά, νοµικά και περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν µελέτες,
έργα, συντηρήσεις, προληπτικές εργασίες αποσόβησης επικειµένων κινδύνων και
προσαρµογή όλων των δραστηριοτήτων της στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό
ιστό.
Ειδικότερα δε η υποστήριξη θα αφορά:
4
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Στην σύνταξη και ολοκλήρωση των φακέλων ανάθεσης µελετών και τεχνικών
υπηρεσιών
• Στην ολοκλήρωση και ωρίµανση των µελετών για την ανάθεση δηµοσίου
έργου
• Στην επίβλεψη εκπόνησης µελετών για την ανάθεση δηµοσίου έργου
• Στην επίβλεψη κατά τη διάρκεια κατασκευής δηµοσίου έργου
• Στην επίλυση τεχνικών και λοιπών ζητηµάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη
διάρκεια κατασκευής των έργων
• Στην συνδροµή της Υπηρεσίας στην συντήρηση του οδικού δικτύου και
γενικότερα των δηµοσίων έργων
• Στην συνδροµή της Υπηρεσίας στη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης.
2. Το αντικείµενο του Τεχνικού Συµβούλου συνοψίζεται στα εξής:
• Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού και γραµµατειακής υποστήριξης, ώστε
να διασφαλιστεί η άριστη υλοποίηση του συνολικού έργου της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ως αποτέλεσµα της
εφαρµογής της καλύτερης δυνατής οργάνωσης και επίβλεψης της
ολοκλήρωσης των µελετών της υλοποίησης των έργων και των συντηρήσεων.
• Η µεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
• Η προσφορά συγκεκριµένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται Υποφάκελο Α της µελέτης
(Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων).
3. Ο τόπος εργασίας του Τεχνικού Συµβούλου και των στελεχών του, της
παρούσας σύµβασης είναι αφενός, τα γραφεία του, αφετέρου, η έδρα της
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου , (Μάρκου
Μουσούρου 15, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71201), καθώς και οι περιοχές για τις
οποίες εκπονούνται οι µελέτες, οι περιοχές εκτέλεσης των έργων, οι περιοχές
έργων συντηρήσεων, τα εργοτάξια κατασκευής των έργων κλπ. Τα στελέχη του
Τεχνικού Συµβούλου, τα οποία θα απασχολούνται στην Υπηρεσία, θα εργάζονται
στους χώρους αυτής σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί επαρκούν και αυτό κριθεί
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται ο
Τεχνικός Σύµβουλος, µε δική του δαπάνη, στην εξεύρεση χώρου πλησίον των
γραφείων της Υπηρεσίας και κατόπιν εγκρίσεως του χώρου αυτού από την
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Σύµφωνα µε τα παραπάνω:
Είναι σαφής η ανάγκη επείγουσας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για
την υποβοήθηση του έργου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ηρακλείου, καθόσον δια αυτού του τρόπου, η Υπηρεσία θα ανταποκριθεί
πληρέστερα στα καθήκοντα της προς όφελος του πολίτη.
Οι πρόσθετες αρµοδιότητες µε τις οποίες έχει επιφορτισθεί η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα της
αντιµετώπισης των, δεν αφήνει χρονικά περιθώρια για µη ενεργοποίηση της
δυνατότητας την οποία παρέχει η σχετική νοµοθεσία για την εξεύρεση τρόπου
αντιµετώπισης του προβλήµατος.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται ότι η παρουσία του Τεχνικού Συµβούλου είναι
αναγκαία στην παρούσα φάση για την εκπλήρωση του έργου της Υπηρεσία.
Επίσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 περίπτωση
6β (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4782/2021), του άρθρου 44
παράγραφος 1β ( όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του Ν 4782/2021) και του
άρθρου 52 του Ν 4412/2016, εποµένως είναι εφικτή και απαραίτητη η σύναψη
της Σύµβασης Τεχνικού Συµβούλου.
•

1.

2.
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1.

2.
•

•

•
3.

4.

5.

∆. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση του έργου του Τεχνικού Συµβούλου για την υποβοήθηση της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου στο πλέγµα των δραστηριοτήτων
της και κυρίως σε τεχνικά, νοµικά θέµατα που αφορούν τις ενέργειες για την
αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες, είναι αναγκαίο να
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης ως τροποποιήθηκε µε το αρ.43 του Ν. 4605/2019 και το
άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, καθώς:
Προέκυψε κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόµενη σε απρόβλεπτα γεγονότα που
έπληξαν το Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου λόγω των έκτακτων
καιρικών φαινόµενων που έλαβαν τον χαρακτήρα θεοµηνίας κατά το Νοέµβριο
του 2020 και πρόσθεσαν σηµαντικές επιπλέον ζηµιές στις ήδη υπάρχουσες από
την προηγούµενη θεοµηνία του Φεβρουαρίου του 2019, ενώ πολλοί ∆ήµοι της
Π.Ε. Ηρακλείου έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Οδικό
∆ίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου έχει πληγεί σοβαρά σε πολλά και καίρια σηµεία που
χρήζουν επείγουσας επέµβασης για την αποκατάσταση ζηµιών, διότι λόγω αυτών
αφενός παρεµποδίζεται η προσπέλαση σε διάφορες κατοικηµένες περιοχές µε
παράλληλα έντονη αγροτική δραστηριότητα και αφετέρου δηµιουργούνται
συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόµενους οδηγού, κατοίκους και µη.
Επίσης πολλές από τις ζηµιές έχουν σηµειωθεί κατά µήκος οδικών αξόνων που
συνδέουν περιοχές µε ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον και ια πρέπει να
αποκατασταθούν άµεσα.
Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου έχει κατεπείγον χαρακτήρα
προκειµένου:
Να προχωρήσει η ωρίµανση των µελετών και η σύνταξη τευχών δηµοπράτησης
για την ανάθεση των έργων αποκατάστασης των ζηµιών, να γίνει άµεσα ώστε να
υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την υλοποίηση των έργων και την λήψη
µέτρων προστασίας, αρχής γενοµένης πριν την ερχόµενη χειµερινή περίοδο,
να αποφευχθεί εκ νέου η διακοπή της κυκλοφορίας στα οδικά τµήµατα του
Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου που έχουν υποστεί ζηµιές από τις θεοµηνίες και η
οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά
και στον τουρισµό της θερινής περιόδου,
να αποφευχθούν σοβαρά ατυχήµατα σε προβληµατικές θέσεις που απαντώνται
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Υπάρχει πλήρης συνάφεια της κατεπείγουσας ανάγκης και του απροβλέπτου
γεγονότος διότι η ανάγκη αποκατάστασης των ζηµιών προέκυψε ως αποτέλεσµα
των πολύ έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν το επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Ηρακλείου. Η εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινοµένων
(καταρρακτώδεις βροχές και πληµµύρες) το Νοέµβριο 2020, δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί και κατέστησαν τους δήµους της Π.Ε. Ηρακλείου σε κατάσταση
έκτακτη ανάγκη.
∆εν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διότι πιθανή
καθυστέρηση στη διαδικασία ωρίµανσης µελετών και έργων προς δηµοπράτηση
και η συνακόλουθη καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης
των ζηµιών, θα επιτρέψει τη διεύρυνση των ζηµιών µε την έναρξη της νέας
χειµερινής περιόδου και εποµένως τη διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών, την
παράταση της δυσµενούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο ή την πλήρη διακοπή
της.
Το αντικείµενο της σύµβασης είναι απολύτως αναγκαίο καθότι η υποβοήθηση στο
έργο της Υπηρεσίας σε όλο το πλέγµα των δραστηριοτήτων της, µε την
συνδροµή Τεχνικού Συµβούλου, είναι απολύτως απαραίτητη προκειµένου η
ωρίµανση µελετών και έργων προς δηµοπράτηση να γίνει χωρίς καθυστέρηση
6

ΑΔΑ: ΩΗΛΒ7ΛΚ-ΕΕΓ

6.

και να υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη
προώθηση των έργων αποκατάστασης, αρχής γενοµένης πριν την έναρξη της
επερχόµενης χειµερινής περιόδου.
Οι περιστάσεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα ανάθεσης µε την διαδικασία του
κατεπείγοντος δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
Η Υπηρεσία προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες µετά την εκδήλωση των
φαινοµένων, λεπτοµερής περιγραφή των οποίων γίνεται στην παρούσα και έχει
προχωρήσει στην υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών.
Η εκδήλωση των πρωτοφανών έντονων καιρικών φαινοµένων που έπληξαν την
Π.Ε. Ηρακλείου δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε
οφείλεται σε παραλήψεις της και έλλειψη Προγραµµατισµού.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)
µήνες, αρχίζοντας από την επόµενη µέρα της υπογραφής της σύµβασης, η
οποία εκτιµάται ότι θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας για το
διάστηµα αυτό.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ
Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του θέµατος
προσδιορίσθηκε βάσει της παραγράφου 8β του άρθρου 53 το Ν 4412/2016
(όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 4782/2021), όπου η
προεκτιµώµενη αµοιβή δύναται να υπολογισθεί από την αναθέτουσα αρχή, µε
βάση συγκριτικά στοιχεία για αµοιβές συναφών µελετών ή παροχής τεχνικών
υπηρεσιών. Το οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης είναι:
Καθαρή αµοιβή: 260.869,56€
Απρόβλεπτα 15%
39.130,44€
Σύνολο µε απρόβλεπτα 300.000,00€
ΦΠΑ 24%
72.000,00€
Συνολική προεκτιµώµενη δαπάνη 372.000,00€
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω ήτοι τον προσδιορισµό του προσωπικού,
τα ελάχιστα έτη εµπειρίας, και την τιµή µονάδος ανά µήνα ανά κατηγορία
προσωπικού, η προεκτιµώµενη αµοιβή διαµορφώνεται ως ακολούθως:
Α/Α

1

Επιστηµονικό
∆υναµικό
Τεχνικού
Συµβούλου Εξειδίκευση
Πολιτικός
Μηχανικός ή
Τοπογράφος
Μηχανικός ΠΕ,
επικεφαλής και
συντονιστής της
οµάδας, για
σύνταξη και
ελέγχους µελετών
και έργων
(επιθυµητή
εµπειρία κυρίως
σε µελέτες
οδοποιίας,
συγκοινωνιακών

Πλήθος

Μήνες

Τιµή µονάδος (€)

1

24,000

3.000,00

7

∆απάνη (€)

72.000,00
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Α/Α

2

3

Επιστηµονικό
∆υναµικό
Τεχνικού
Συµβούλου Εξειδίκευση
έργων,
συντήρησηςσήµανσηςασφάλισης), µε
ελάχιστη
εµπειρία 10 έτη
Πολιτικός
Μηχανικός ή
Τοπογράφος
Μηχανικός ΠΕ, για
σύνταξη και
ελέγχους µελετών
και έργων και
σύνταξη τεχνικών
δελτίων
(επιθυµητή
εµπειρία κυρίως
σε τοπογραφικές
µελέτες σύνταξη
κτηµατολογίων
κλπ ) µε ελάχιστη
εµπειρία 5 έτη
Πολιτικός
Μηχανικός Π.Ε.
για σύνταξη και
ελέγχους µελετών
και έργων και
σύνταξη τεχνικών
δελτίων
(επιθυµητή
εµπειρία σε
γεωτεχνικές και
στατικές µελέτες)
µε ελάχιστη
εµπειρία 5 έτη.

Πλήθος

Μήνες

Τιµή µονάδος (€)

∆απάνη (€)

3

21,000

2.500,00

157.500,00

1

12,548

2.500,00
Σύνολο

31.369,56
260.869,56€

Απρόβλεπτα 15%

39.130,44€

Σύνολο µε απρόβλεπτα

300.000,00€

ΦΠΑ 24%

72.000,00€

Συνολική προεκτιµώµενη δαπάνη

372.000,00€

Ζ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο ∆ της παρούσας, ο Ν 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021, προβλέπει την προσφυγή στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την
υπηρεσία του θέµατος.
2. Με την µε αριθµό πρωτοκόλλου 70866/02-06-2020 (Α∆Α: ΕΠΚΑ7ΛΚ-Μ0Ο)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό
πρωτοκόλλου
19012/27-01-2021
(Α∆Α:6Χ867ΛΚ-ΤΕΨ,
Α∆ΑΜ:
8
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1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

21REQ008532689 2021-04-27) Απόφαση, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού
372.000,00 € για το 5ο Υποέργο µε τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την
ωρίµανση µελετών και έργων της Π.Ε. Ηρακλείου».
Με την µε αριθµό 133/Πρακτικό 4ο/26-4-2021 γνωµοδότηση το Τεχνικό
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης αποφαίνεται θετικά για την
διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του άρθρου 52 του Ν 4412/2016 για την
υποβοήθηση του έργου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.
Θ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, άρθρο 163: Αρµοδιότητες
του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
Π∆ 149/2010 (ΦΕΚ 242Α/2010): Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης.
Ν.4278/04-08-2014 (ΦΕΚ 157Α/2014), άρθρο 59: Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα, µε το οποίο καταργήθηκαν τα
κατώτατα όρια προϋπολογισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών ανά
κατηγορία και τάξη µε βάσει τα οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις αναθέσεις
µελετών οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετητών της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων.
Π∆ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/2013): Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του
ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α42), αρµοδιότητας των Περιφερειών.
Η εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Παρέχονται
οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 7/2013 σε θέµατα έργων του
Ν. 3669/2008, µελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρµοδιότητας
Περιφερειών και ιδιαιτέρως το άρθρο 3: Στο άρθρο 3 γίνεται καθορισµός των
οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν σε θέµατα έργων του ν.3669/2008,
µελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 των Περιφερειών, µε την επιφύλαξη
ειδικότερων ρυθµίσεων των οργανισµών εκάστης περιφέρειας και ορίζονται τα
όργανα που θα εκτελούν χρέη Προϊσταµένης Αρχής και ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, Παράγραφος στ, τελευταίο εδάφιο: Επισηµαίνεται ότι σε κάθε
περίπτωση ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου του ν.3669/2008, µελέτης και
υπηρεσίας του ν.3316/2005 απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου για
τον τρόπο εκτέλεσης.
Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
ιδιαιτέρως: το άρθρο 2 παράγραφος 3 περίπτωση 6β, τα άρθρα 32 και 32Α όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 25Α/2019), και το άρθρο 52.
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και
αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες
ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία.
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/2011) άρθρο 26 (Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
διοίκησης).
Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη ανάθεσης της παροχής τεχνικών υπηρεσιών του
θέµατος, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, µε την διαδικασία
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021), προσφυγή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
επειδή λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που
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προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε
διαπραγµάτευση.
2. Η έγκριση διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, της υπηρεσίας του θέµατος,
πρέπει να αποφασισθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης, όπως ορίζεται
στην εγκύκλιο 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 3 παράγραφος
στ, τελευταίο εδάφιο: Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης έργου του ν.3669/2008, µελέτης και υπηρεσίας του ν.3316/2005
απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου για τον τρόπο εκτέλεσης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., όπως αυτή ορίζεται στα
άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για τη σύναψη
δηµόσιας σύµβασης για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών µε τίτλο «Βελτιώσεις –
Συντηρήσεις – ∆ιανοίξεις επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου για τα έτη
2020-2022», 5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση
µελετών και έργων της Π.Ε. Ηρακλείου» από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
4. Την εισήγηση του κ. Συριγωνάκη Νικόλαου, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
5. Τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., όπως αυτή ορίζεται στα
άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για τη σύναψη
δηµόσιας σύµβασης για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών µε τίτλο «Βελτιώσεις –
Συντηρήσεις – ∆ιανοίξεις επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου για τα έτη
2020-2022», 5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την
ωρίµανση µελετών και έργων της Π.Ε. Ηρακλείου» από την ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύµφωνα και µε όσα
αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν κατά οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Κριτσωτάκης Μιχαήλ και
Πιαγκαλάκης Γεώργιος για τους λόγους που ανέφεραν και καταγράφηκαν στα
πρακτικά.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 15 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

Η Γραµµατέας

Παύλος Μπαριτάκης

Γεωργία Μηλάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τµήµα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο 23 Ιουνίου 2021
Αρ. πρωτ.: 182724
Σχετ.:86872/12-04-2021

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

ΠΡΟΣ: - ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηρακλείου
- Συντονίστρια Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Κρήτης

Τηλέφωνα
e-mail

:Πλατεία Ελευθερίας
:712 01
:Γιατροµανωλάκη
Ευαγγελία
:2813400235
:tyso@crete.gov.gr

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
- ∆/νση Σχεδιασµού και Περιφερειακού
Προγράµµατος Ανάπτυξης ΠΚ
- ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΚ & ΠΕ

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 55/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου.

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της
αριθµ. 55/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Νο 12/15-062021), που αφορά στην Έγκριση για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου
του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», 5Ο Υποέργο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος

Νίκη Βαρδιάµπαση

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ
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