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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο, 8 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 98929 
 

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

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Άννα Μιχελινάκη 
:2813400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ. 
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 335/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

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

αριθμ. 335/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας 

Σύμβασης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τίτλο: 

«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ». 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tyso@crete.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΞΩΙ7ΛΚ-ΘΩ5



2 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 335/2022 

 
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 (θέμα 26), Marcu 
Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 26), και για την 
τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα, 
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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 24ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης & 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ». 

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. 83852/28-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Στοιχεία του έργου: 
 

1 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ» 

2 ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» 

3 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΣΑΕΠ 802 Κ.Α. 2019ΕΠ80200005 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  ΟΧΙ 
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5 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ  ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;   ΟΧΙ 

6 ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 15-02-2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (ΜΕ ΦΠΑ) : 600.000,00€ 

7 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 27-08-2021 
( ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 63,03 %) ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ):   

351.975,62€ 

8 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ:    ΟΧΙ 

9 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΠ  ΤΗΣ Κ. Σ.: 351.975,62€ 

10 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ. (ΜΕ ΦΠΑ): 351.975,62€ 

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

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

13 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.: 52.252,91 € 

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

15 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 27-02-2022 

16 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: - 

17 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος)  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:     1 

18 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:  Αρ. 99/2022 (Νο 02/11-02-22) Οικ.Επιτρ.Περ. 

Κρήτης 
19 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 27/05/2022  

20 
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ] 

ΟΧΙ 

21 ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ  ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 0 

22 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ: - 
23 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΝΑΙ 

24 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ: Α.Π. 63557/08-03-2022 

25 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ: 

Υπ’ αρ. 54/2022,Πρακτικό 1ο 
/15-03-2022 γνωμοδότηση 

Τεχνικού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Κρήτης 

 

Οικονομικά στοιχεία    Κύριας  Σύμβασης: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Γ.Ε. & 

Ο.Ε.) 
ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

Α.Π. 
(ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 

Γ.Ε.&Ο.Ε.)  
ΜΕ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (5ος) 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ 

ΕΧΟΥΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 6 7= 3 – 6 

351.975,62€ 283.824,40€ - 216.730,41€ 
    

Οικονομικά στοιχεία   1ης  Συμπληρωματικής  Σύμβασης: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ           
ΑΠΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  

ΥΠΟ  ΕΓΚΡΙΣΗ   1ο 
ΑΠΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩ
Ν ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ               

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

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

ΜΕ ΦΠΑ 
[ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] + 

[Γ.Ε. & Ο.Ε.] 
[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] +  
[Γ.Ε. & Ε.Ο.] 

[ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ] (ΜΕ Ε.Ο. 
ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 

[ΕΡΓΑΣΙΕΣ] + [Γ.Ε. & Ε.Ο.] 
– [ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ] 

 

  

52.252,91 € 36.642,99€ 0,00 42.139,44€ 42.139,44€ 0,00 0,00 
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ΙΙ. Λόγοι σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν: 

1. Τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις 
επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και από προμέτρηση των 
υπολειπόμενων 

2. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
3. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδoς Νέων Εργασιών (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι (6) νέες εργασίες, οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου: 

• ΑΡΘΡΟ 1. 1ΠΝΤ/1  :  Πρόσθετη τιμή για την αύξηση διαμέτρου πασσάλου 
από D=0.80m σε D=1.00m.  

• ΑΡΘΡΟ 2. 1ΠΝΤ/2  : Προσαύξηση τιμής διάτρησης και σκυροδέτησης 
έγχυτων πασσάλων.   Φρεατοπάσσαλος Φ 1,00m λόγω αλλαγής κατηγορίας 
σκυροδέματος.   

• ΑΡΘΡΟ 3. 1ΠΝΤ/3   :  Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων  

• ΑΡΘΡΟ 4. 1ΠΝΤ/4   : Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.  

• ΑΡΘΡΟ 5. 1ΠΝΤ/5 : Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.  

• ΑΡΘΡΟ 6. 1ΠΝΤ/6   : Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών. 

✓ Η νέα τιμή 1ΠΝΤ/1 απαιτείται μετά την έγκριση της τροποποίησης της στατικής 
μελέτης του Πασσαλοτοίχου και αφορά την αλλαγή της διαμέτρου των 
πασσάλων από Φ80 σε Φ100. Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε με την με 
αρ.πρωτ. 368474/06-12-2021 απόφαση Αν. Δ/ντή της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. ύστερα και 
από την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περ. 
Κρήτης. 

✓ Η νέα τιμή 1ΠΝΤ/2 απαιτείται καθώς το τιμολόγιο της μελέτης προέβλεπε την 
σκυροδέτηση των έγχυτων πασσάλων από οπλισμένο σκυρόδερμα 
κατηγορίας C20/25 ενώ η στατική μελέτη του έργου προέβλεπε οπλισμένο 
σκυρόδερμα κατηγορίας C25/30.  

✓ Η νέα τιμή 1ΠΝΤ/3 απαιτείται καθώς κατά την διάτρηση των πασσάλων και 
μετά αυτοψία μεταξύ αναδόχου, του μελετητή και του επιβλέποντα του έργου 
διαπιστώθηκε η ανάγκη χρήσης σωλήνας προπορείας για την παρεμπόδιση 
της χαλάρωσης του εδάφους και την εν γένει εξασφάλιση συνθηκών 
ευστάθειας των τοιχωμάτων των διατρητικών οπών των πασσάλων που 
παρουσιάζουν φαινόμενα αστάθειας (αρ.πρωτ. 18305/24-1-2022 έγγραφο 
του μελετητή).   

✓ Οι νέες τιμές 1ΠΝΤ/4 & 1ΠΝΤ/5 απαιτούνται καθώς από τις ρηγματώσεις που 
έχει υποστεί το οδόστρωμα έχει καταστραφεί ολοσχερώς ο αγωγός ομβρίων 
και θα πρέπει να κατασκευασθεί εκ νέου.  

✓ Η νέα τιμή 1ΠΝΤ/6 απαιτείται καθώς λόγω εσφαλμένης προμέτρησης δεν είχε 
συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης 

 
Έχοντας Υπόψη  ότι :  

Ειδικά για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ορίζεται στις παρ. 1α & 1β 
του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 ……«Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το 
δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που 
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δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη 
συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο 
του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν 
μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, 
χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή 
όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική 
σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να 
μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων 
αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να 
υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της 
αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.»….. 

Ο υπό έγκριση 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος της αρχικής 
σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν 
μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού. 
Επίσης η διάθεση της δαπάνης που εξοικονομείται από την τελική μείωση των 
ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης για την 
αναγκαία αύξηση των ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών για την αρτιότητα 
και λειτουργικότητα του έργου, είναι σύμφωνη με το άρθρο 156 παρ. 3β του 
Ν.4441/16. 

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. 
52.252,91 ευρώ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών 
(Συμπληρωματική Σύμβαση), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν 
έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες 
λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. 

Οι εργασίες αφορούν αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, 
που οφείλονται  στα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν μετά την 
δημοπράτηση του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως, δεν 
ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη του έργου. 

Με την αριθμό 8316/28-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ), απόφαση Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, μετά από διαδοχικές 
παρατάσεις, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 1-04-2022 για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 
προέκυψαν μετά την κατ' επανάληψη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στις 
01-01-2019, 13-02-2019 και στις 25-02-2019, επειδή το έργο της διαχείρισης των 
συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση 
διαπιστώθηκε διεύρυνση ρηγματώσεων και εκτεταμένη φθορά στο οδόστρωμα και 
στο επίχωμα, σε μεγαλύτερη έκταση από ότι είχε παρατηρηθεί κατά το στάδιο 
σύναψης της μελέτης.  

Επιπρόσθετα η περιοχή παρέμβασης πλήγηκε εκ νέου από ισχυρά καιρικά 
φαινόμενα που είχαν το χαρακτήρα θεομηνίας και επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα που δεν έχουν προλάβει να αποκατασταθούν και δημιουργήθηκαν 
νέα, σε σημεία κοντά στα υφιστάμενα. Ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο 2020-2021 
(κατά τις ημερομηνίες 20-21/11/2020 και 15-16/01/2021), επικράτησαν ισχυρές 
καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι που σε συνδυασμό με τις 
συνεχείς βροχοπτώσεις στο ενδιάμεσο διάστημα, προκάλεσαν στην περιοχή 
εκτέλεσης του έργου περεταίρω καταστροφή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και 
επιπλέον επιδεινώθηκαν τα υπάρχοντα προβλήματα (καθιζήσεις, ρηγματώσεις) 
που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κακοκαιρίες και τα οποία δεν είχε 
προβλέψει η μελέτη για αποκατάσταση. 
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Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία δεν ήταν εμφανή και δεν 
μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, 
πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μικρής κλίμακας εργασίες αποκατάστασης που 
αφορούν εξυγιάνσεις, χρήσης περιφραγματικού σωλήνα κατά την διάτρηση των 
πασσάλων, αποξήλωση και κατασκευή εκ νέου υφιστάμενου τεχνικού για την 
απορροή των ομβρίων καθώς και εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν άμεσα, καθώς η οδός παραμένει κλειστή 
και παράλληλα με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης ώστε το έργο να είναι τεχνικά 
άρτιο, πλήρως λειτουργικό και να μην εγκυμονεί κινδύνους στη διερχόμενη 
κυκλοφορία. 

Οι συμπληρωματικές εργασίες για τις αποκαταστάσεις αυτές δεν 
περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, 
αλλά οι απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά την δημοπράτηση και 
κατά την εκτέλεση του έργου τις καθιστούν αναγκαίες. Οι εργασίες αυτές δεν 
μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να 
δημιουργούν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή αλλά επιπρόσθετα 
είναι και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή και την ασφάλεια του έργου, ώστε 
να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα, χωρίς να μεταβάλουν 
τη συνολική φύση αυτού και μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο του έργου 
σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1α του Ν. 4412/2016. 

Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο 
του έργου και, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, 
απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 
1β του Ν. 4412/2016. 

Επαληθεύονται λοιπόν το απρόβλεπτο της κατάστασης που παρουσιάστηκε, το 
αναγκαίο και το επείγον της επίλυσης, η διατήρηση της φύσης της αρχικής 
σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι αν οι πρόσθετες εργασίες διαχωριστούν από 
την κύρια σύμβαση δημιουργούνται μείζονα προβλήματα ασφάλειας των χρηστών. 
Ως εκ τούτου καλύπτονται απολύτως οι προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής 
σύμβασης, βάσει του προαναφερθέντος νόμου. 
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Κ.Σ. και την 1η Σ.Σ. δεν προκαλείται 
αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης , όπως αυτό περιγράφεται 
στα συμβατικά , δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του 
έργου, και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι 
της τάξης του 14,96% < 15%. 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η  δοθείσα έκπτωση είναι 41,51 %  και κρίνεται 
συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
Οικονομικά Στοιχεία 
Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ του 1ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης και της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 404.228,53 € (351.975,62 € 
+ 52.252,91 €) και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε  
ποσοστό 14,85%. 
Τα αντίστοιχα ποσά χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απολογιστικά ανέρχονται στα 
323.773,04 € (281.633,60 € + 42.139,44 €) και κλείνει με μεταβολή σε σχέση με την 
αρχική σύμβαση σε  ποσοστό 14,96 % < 15%. 
Συνολικά τα ποσά αναλύονται ως εξής: α) ποσό 318.275,28 € για εργασίες (με Γ.Ε. 
& Ο.Ε. 18% & λογιστικού λάθους ), β) ποσό απροβλέπτων 5.497,76 €, γ) ποσό 
2.190,80 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση 
26,91 € και ε) ποσό 78.237,78 € για ΦΠΑ. 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε κύριας σύμβασης και η 1η συμπληρωματική σύμβαση 
υπογράφονται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 
Μετά τα παραπάνω  
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
Την έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης συνολικού ποσού 404.228,53 € με ΦΠΑ (Κ.Σ. 351.975,62 € + Σ.Σ. 
52.252,91 €) του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 
ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ» 
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται: α) ποσό 318.275,28 €  € για εργασίες (με Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 18%, λογιστικό λάθος), β) ποσό απροβλέπτων 5.497,76 €, γ) ποσό 2.190,80 
€ για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση 26,91 € 
και ε) ποσό 78.237,78 € για ΦΠΑ.» 

7. Την εισήγηση της κας 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 τον 1ο Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης συνολικού ποσού 404.228,53 € με ΦΠΑ (Κ.Σ. 351.975,62 € + Σ.Σ. 
52.252,91 €) του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. 
ΧΑΝΙΩΝ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΝΟΧΙΑ». 
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται:  
α) ποσό 318.275,28 €  € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, λογιστικό λάθος),  
β) ποσό απροβλέπτων 5.497,76 €,  
γ) ποσό 2.190,80 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ,  
δ) προβλεπόμενη αναθεώρηση 26,91 € και  
ε) ποσό 78.237,78 € για ΦΠΑ, 
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: ΨΞΩΙ7ΛΚ-ΘΩ5
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