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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο,13 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.:  103920 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

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

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚ 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. 
 - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 

 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  
 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 333/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 333/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», Υποέργο: «Επεμβάσεις 

βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων 

της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις» 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022) 
Αριθμός Απόφασης: 333/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό 
Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-
03-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της, 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. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με 
θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 
Απριλίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης 
Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη 
υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος 
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(θέμα 26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 
26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», Υποέργο: «Επεμβάσεις 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις» 

 
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)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 77240/15-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, 
δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε 
μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και 
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εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), των  
οδικών αξόνων των 4 νομών της Περιφέρειας Κρήτης. 
Στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.) θα εκτελεσθούν εργασίες που 
είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν άμεσα αποτελέσματα 
στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας. Οι κατασκευαστικές 
παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), αφορούν κυρίως 
σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως 
επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική 
οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται 
συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών 
οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης 
με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση 
υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας 
(αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) 
κλπ. 
Στοιχεία του έργου: 

1 ΕΡΓΟ: 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ: 

«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των  
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες 
Επεμβάσεις» 
«Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες 
Επεμβάσεις» 

2 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗ : 

Κ.Α. 2018ΕΠ00210015της ΣΑΕΠ 0021 
Π.Δ.Ε./Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“ΚΡΗΤΗ 2014-2010” 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΠΕΡΙΦ
ΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤ
ΗΣ 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΩΝ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: H ME AΡ. 192262/21-8-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 80295/13-4-2018, 202386/31-8-2018 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-11-2018 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Η ΜΕ ΑΡ. 107/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  

ΝΑΙ 

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ  
ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;   

ΟΧΙ 

5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ: 

21/11/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ) : 

34.500.000,00€  

6 ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. 
ΣΥΜΒ: 

17/3/2020 ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):   22.632.310,23 € 

7 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ:    ΟΧΙ 

8 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΠ  ΤΗΣ Κ. 
Σ.: 

22.632.310,23 € 

9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ 
ΤΗΣ Κ. Σ.: 

- 

10 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ  
(ΜΕ ΦΠΑ) : 

- 

11 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ  ΤΗΣ Σ. Σ.: - 

12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ 
ΤΗΣ Σ. Σ.: 

- 

13 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ  
(ΜΕ ΦΠΑ) : 

- 

14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 16/03/2022 

15 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 

- 

16 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΟΝ:     

0 

17 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:  
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18 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 16/03/2022 

19 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:  16/02/2022 

20 ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Δέκα τέσερεις 
(14) μήνες 

ΔΗΛ. 
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ 

16/05/2023  

21 ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ 
] 

ΟΧΙ  

22 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ  ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:    

1 

24 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ 
ΦΟΡΕΑ :      

ΝΑΙ 

25 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:   

26 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: Η με Α.Π.:  
1287/15-03-2022 
διατύπωση 
σύμφωνης 
γνώμης από την 
Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. 
Κρήτης 
Περιφέρειας 
Κρήτης για 
Προέγκριση 1ης 
Παράτασης 

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση: 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ           
Α Π 

ΠΡΟΤΕΙ
ΝΟΜΕΝ
Α ΠΟΣΑ  
ΜΕ  ΤΟΝ  
ΥΠΟ  
ΕΓΚΡΙΣΗ  
Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝ
ΟΜΕΝΟΥ 
ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΚΟ  
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
Ο  ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝ
Α ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ
Ο               
ΛΟΓΑΡΙΑΣ
ΜΟ 

1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         22.632.310,23 22.632.310,23 

- 
- - - 

 

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση: (εφ’ όσον 
υπάρχει)  

ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ
ΟΥ           
Α Π 

ΠΡΟΤΕΙΝ
ΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ  ΜΕ  
ΤΟΝ  ΥΠΟ  
ΕΓΚΡΙΣΗ   
1ο Α Π 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝ
ΟΜΕΝΟΥ 
ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΚΟ  
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ
ΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
Ο  ΑΠ 

ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙ
Ο               
ΛΟΓΑΡΙΑΣ
ΜΟ 

1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                         

- - 
- 

- - - 

 
Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 
Περιφέρειας Κρήτης  μετά το από  16-02-2022 αίτημα παράτασης προθεσμίας του 
έργου.  
Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 0021 με 
Κ.Α. 2018ΕΠ00210015. 
Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή  του: 
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Αιτιολογία καθυστέρησης ολοκλήρωσης των υπολειπομένων εργασιών  σύμφωνα 
με τον ανάδοχο: 

Από τον Μάρτιο του 2020 που υπογράφηκε η σύμβαση έως και το τέλος   
Ιουνίου του ίδιου έτους παρέμεναν σε ισχύ περιοριστικά μέτρα εξαιτίας του 
κορωνοϊού COVID-19, συνέπεια των οποίων ήταν να μην μπορεί να εκτελεστεί 
καμία εργασία. Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το υπ’αριθ. 105141-29/5/2020 
έγγραφό μας  τη δεδομένη χρονική στιγμή είχαν αρχίσει να αίρονται οι όποιοι 
περιορισμοί που δυσχέραιναν το προηγούμενο διάστημα την εκτέλεση 
οποιασδήποτε εργασίας.  

Στις 20/7/2020 εγκρίθηκαν με το υπ.αρ. 2991 ΦΕΚ τα μέτρα προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης, απαραίτητα για την έναρξη 
εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της 
Κρήτης. 

Επίσης λόγω καιρικών συνθηκών όπως προκύπτει και από τα ημερολόγια 
του έργου και τα συνημμένα μετεωρολογικά δεδομένα, για το μέχρι σήμερα 
χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου, οι ημέρες βροχοπτώσεων ή παγετού ήταν 
συνολικά 92 ημέρες. Το γεγονός αυτό είχες ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
διάστρωσης  ασφαλτοσκυροδέματος τις συγκεκριμένες ημέρες όπως προβλέπεται 
από τους κανονισμών ΕΤΕΠ. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κρίθηκε απαραίτητη η 
επικαιροποίηση κάθε θέσης ΜΟΑ που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη του 
έργου. Τόσο το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από το έτος 2014 που 
συντάχθηκε η μελέτη, όσο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών 
που επιβάρυναν την κατάσταση του παλαιού οδικού δικτύου καθιστούσαν 
παραπάνω από απαραίτητο την αναπροσαρμογή του εύρους των παρεμβάσεων 
σε ασφαλτικές εργασίες ώστε μετά το τέλος των παρεμβάσεων και πάντα στα 
πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του έργου να παραδίδονται διευρυμένες 
θέσεις ΜΟΑ προκειμένου να παραδίδεται ένα ενιαίο και οδικά ασφαλές οδικό 
δίκτυο. Επιπρόσθετα των παραπάνω, το γεγονός ότι η αρχική μελέτη του έργου 
προέβλεπε σε πολλές από τις θέσεις απευθείας εφαρμογή αντιολισθηρού 
ασφαλτοσκυροδέματος σε φρεζαρισμένο τμήμα οδοστρώματος, κρίθηκε τεχνικά 
και κατασκευαστικά απαραίτητο η διάστρωση ασφαλτικών ισοπεδωτικών 
στρώσεων κάτω από την αντιολισθηρή στρώση, καθώς έτσι εξασφαλίζεται τόσο η 
σωστή συγκόλληση της αντιολισθηρής στρώσης αλλά ταυτόχρονα αποτρέπει την 
πιθανότητα να εμφανιστούν στην τελική επιφάνεια του ασφαλτικού οδοστρώματος 
αυλακώσεις που προϋπήρχαν στην επιφάνεια του φρεζαρισμένου τμήματος και 
δεν εξαλείφθηκαν ελλείψει της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης. Οι δύο αυτοί 
παράμετροι έχουν αυξήσει τον όγκο του αρχικού αντικειμένου, επεκτείνοντας 
ακολούθως το χρόνο επέμβασης και ολοκλήρωσης των εργασιών σε κάθε θέση 
ΜΟΑ. 

Για την παραγωγή του αντιολισθηρού ασφαλτοσκυροδέματος, όπως 
προβλεπεται βάσει της εγκεκριμένης μελέτης σύνθεσης που εφαρμόζεται στο 
έργο, απαιτείται η ενσωμάτωση σκληρών αδρανών ώστε να εξασφαλίζεται η 
ιδιότητα της αντιολισθηρότητας του τελικού ασφαλτικού τάπητα. Τα σκληρά 
αδρανή αποτελούν προϊόν επεξεργασίας της μεταλλουργικής σκωρίας της 
βιομηχανίας των μετάλλων. Αποτέλεσμα των συνθηκών  που επέβαλλε ο COVID-
19 ήταν  να περιοριστεί η παραγωγική δραστηριότητα της μεταλλουργικής 
βιομηχανίας  με άμεσο αντίκτυπο την μείωση της παραγωγής και επομένως των 
αποθεμάτων σε σκληρά αδρανή. Ακολούθως, η απότομη αύξηση ζήτησης σε 
σκληρά αδρανή που επήλθε λόγω αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας μετά 
την άρση των περιοριστικών μέτρων το 2020, ήλθε να επιδράσει επιβαρυντικά και 
να αυξήσει τους χρόνους παραδόσεων των σκληρών αδρανών που απαιτούσε το 
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έργο μας. Επιπρόσθετα, η αποκλειστική διάθεση των σκληρών αδρανών στην 
ελληνική αγορά από ένα και μόνο προμηθευτή   δεν μας άφηνε το περιθώριο 
εναλλακτικής επιλογής. Τέλος, επιβαρυντικά στους χρόνους παραδόσεων της 
πρώτης ύλης των αδρανών έχει επιδράσει και η δυσχέρεια στην ανεύρεση 
διαθέσιμων πλοίων συγκεκριμένου τύπου για την μεταφορά της πρώτης ύλης από 
το χώρο παρασκευής τους στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη.  

Από τις 22/7/2021 βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έγκριση της φωτοτεχνικής 
μελέτης εφαρμογής  ,η οποία υποβλήθηκε με το υπ. Αρ.’ 217667, με την οποία 
επικαιροποιήθηκαν οι απαιτήσεις φωτισμού στις θέσεις ΜΟΑ της μελέτη. Ως εκ 
τούτου δεν υπάρχει έγκριση των υποβληθέντων φωτιστικών σωμάτων ώστε να 
προχωρήσουμε στην παραγγελία και την εγκατάστασή τους.  Δεδομένων των 
συνθηκών που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο, με τις καθυστερήσεις τόσο  
στην παραγωγή των προϊόντων λόγω ελλείψεων πρώτων υλών όσο και στην 
αποστολή των τελικών προϊόντων,  είμαστε στη δεινή θέση να μην μπορούμε με 
ακρίβεια να προβλέψουμε  καθυστερήσεις που σε καμία περίπτωση δεν άπτονται 
της δικιάς μας ευθύνης. 

Στα πλαίσια υλοποίησης της κατακόρυφης σήμανσης του έργου 
προβλέπεται η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επι χαλύβδινου ιστού. Βάσει της 
ΕΤΕΠ 1501‐05‐04‐07‐00 που τέθηκε σε ισχύ στις 13.12.2019, μετά την 
δημοπράτηση του έργου, επιβάλλεται η αντικατάσταση των χαλύβδινων ιστών 
των πινακίδων με παραμορφώσιμους ιστούς, στις περιπτώσεις τοποθέτησης 
πινακίδων που δεν προστατεύονται από στηθαίο ασφαλείας καθώς και στις 
περιπτώσεις που η ύπαρξη πινακίδας βρίσκεται εντός λειτουργικού πλάτους 
υφιστάμενου νέου στηθαίου ασφαλείας. Σε συνέχεια της μελέτης εφαρμογής που 
έχουμε εκπονήσει, έχουμε γνωστοποιήσει στην επιβλέπουσα αρχή πως η 
απαίτηση σε παραμορφώσιμους ιστούς ανέρχεται σε περίπου 5.500 τεμάχια, 
ποσότητα που δεν προβλέπεται στο συμβατικό προϋπολογισμού του έργου μας 
και για το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί το ανάλογο χρηματικό κονδύλιο. Ώς εκ 
τούτου, μέχρι ανεύρευσης του κονδυλίου και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε παραγγελία και κατασκευή. 

Εξαιτίας  άλλων εργολαβιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν 
ως επι των πλείστων εγκατάσταση υπόγειων δικτύων σε περιοχές ΜΟΑ που 
περιλαμβάνονται στη μελέτη μας, είμαστε αναγκασμένοι σε πολλές περιπτώσεις 
σε συνεννόηση με τις κατά τόπου υπηρεσίες να εξαιρούμε προσωρινά   για μικρό 
ή μεγάλο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών προκειμένου 
να αποφεύγονται  εκ των  υστέρων παρεμβάσεις και εκσκαφές για την εκτέλεση 
εργασιών σε νέες επιφάνειες ασφαλτικών. Τα παραπάνω επιβαρύνουν με 
χρονικές καθυστερήσεις το χρονοδιάγραμμα των ασφαλτικών εργασιών καθότι τα 
συνεργεία εφαρμογής αναγκάζονται να μετακινούνται σε πολλές περιπτώσεις 
εκτός νομού και πεδίου δρόμου.   

Σε συνέχεια  της υποβολής της μελέτης εφαρμογής των στηθαίων 
ασφαλείας και σε συνεργασία με την υπηρεσία έχει κριθεί απαραίτητη η ανάγκη 
ένταξης νέων εργασιών στα πλαίσια της εγκατάστασης των στηθαίων ασφαλείας. 
Οι εργασίες αυτές δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις των σχεδίων ή της μορφής 
του έργου αλλά προέκυψαν από την μελέτη εφαρμογής δεδομένου ότι έχουν 
παρέλθει οκτώ χρόνια από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης  με αποτέλεσμα να 
έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις στην κατάσταση των ΜΟΑ. Ως εκ τούτου, οι 
παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό οικονομικό αντικείμενο του 
έργου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί στο προσεχές διάστημα 
ανακεφαλαιωτικός πίνακας ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην 
υλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης στηθαίων ασφαλείας. 
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Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης κατά ΔΕΚΑ ΤΕΣΕΡΕΙΣ 
(14) μήνες, δηλαδή μέχρι την 16/05/2023 . 
Απόψεις της υπηρεσίας: 
Επί όσων ισχυρίζεται ο ανάδοχος, η Υπηρεσία μας σημειώνει τα εξής: 
Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι και ειδικότερα: 
1)  Τα περιοριστικά μέτρα εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19 
2) Η καθυστέριση έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής 
σήμανσης. 
3) Οι καιρικές συνθήκες. 
4) Η ανάγκη επικαιροποίησης των μελετών – σύνταξη μελετών εφαρμογής σε 
ότι αφορά ασφαλτικές εργασίες, Η/Μ εργασίες καθώς και εργασίες ασφάλισης 
(στηθαία) και σήμανσης (πινακίδες) 
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου  δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος.  
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  
Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατάδέκα 
τέσερεις  (14) μήνες, δηλαδή από 16-03-2022 έως 16-05-2023,  για την 
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου. (Η παράταση προθεσμίας 
θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 
δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την 
καθυστέρηση του έργου.) 

7. Την εισήγηση της κ. Δοξάκη Ελένης, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά δέκα τέσερεις (14) 
μήνες, δηλαδή από 16-03-2022 έως 16-05-2023, για την ολοκλήρωση των 
υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης – 
Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις», Υποέργο: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Κρήτης – Βραχυπρόθεσμες Επεμβάσεις». (Η παράταση προθεσμίας θα 
εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 
δηλαδή «με αναθεώρηση», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 01-04-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

ΑΔΑ: Ψ6ΑΨ7ΛΚ-1ΧΛ
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