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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο,13 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.:103958 
 

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 Π.E. Χανίων 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων 
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ 
 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 359/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

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

αριθμ. 359/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Έγκριση: 1) των με αρ. πρωτ.: α) 18487/25-01-2022 

(ΑΔΑ: Ψ3Η57ΛΚ-Π7Ω), β) 18485/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-ΟΥΘ), γ) 

18486/21-01-2021 (ΑΔΑ: 6Φ737ΛΚ-ΒΡ0), δ) 18489/25-01-2022 (ΑΔΑ: 

ΨΣΠ07ΛΚ-9ΗΥ), ε) 18491/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΨΕ7ΛΚ-Θ7Κ), στ) 18493/25-01-

2022 (ΑΔΑ: 9ΕΝΠ7ΛΚ-ΩΧ7) ζ) 18494/25-01-2022 (ΑΔΑ:6ΥΚΚ7ΛΚ-2ΧΟ) η) 

18490/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε2Λ7ΛΚ-Π7Ε) θ) 18500/25-01-2022 (ΑΔΑ: 

ΨΘΜΘ7ΛΚ-4Γ6) αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης και 2) της απευθείας 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, ήτοι την μίσθωση των αναγκαίων 

χωματουργικών μηχανημάτων - οχημάτων στους αναφερόμενους στις παραπάνω 

αποφάσεις ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργων για λόγους εκτάκτου ανάγκης 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 359/2022 

 
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 
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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 48ο: Έγκριση: 1) των με αρ. πρωτ.: α) 18487/25-01-2022 (ΑΔΑ: 

Ψ3Η57ΛΚ-Π7Ω), β) 18485/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-ΟΥΘ), γ) 18486/21-01-

2021 (ΑΔΑ: 6Φ737ΛΚ-ΒΡ0), δ) 18489/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΠ07ΛΚ-9ΗΥ), ε) 

18491/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΨΕ7ΛΚ-Θ7Κ), στ) 18493/25-01-2022 (ΑΔΑ: 

9ΕΝΠ7ΛΚ-ΩΧ7) ζ) 18494/25-01-2022 (ΑΔΑ:6ΥΚΚ7ΛΚ-2ΧΟ) η) 18490/25-01-

2022 (ΑΔΑ: 6Ε2Λ7ΛΚ-Π7Ε) θ) 18500/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΜΘ7ΛΚ-4Γ6) 

αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κρήτης και 2) της απευθείας ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών, ήτοι την μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων - 

οχημάτων στους αναφερόμενους στις παραπάνω αποφάσεις ιδιοκτήτες 

μηχανημάτων έργων για λόγους εκτάκτου ανάγκης 

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. 84133/28-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα  αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Το 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» και ειδικότερα το άρθρο 224 
σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότητες καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων 
που ανήκαν στους ορεινούς Δήμους περιήλθαν από τις 19-7-2018 πλέον στις 
Περιφέρειες, ήτοι τις Δ/νσεις Τεχνικών έργων. 
3. Την υπ’ αριθμ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762/26-2-2021 τεύχος Β’) απόφαση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Κρήτης». 
4. Το άρθρο 3 του Π.Δ 7/31-01-2013 (ΦΕΚ26Α) «περί οργάνων που 
αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα  έργων, μελετών και υπηρεσιών του 
Ν.3316/05». 
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και 
υπηρεσιών» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ σύμφωνα με τις 
οποίες σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι 
δυνατή η προσφυγή  στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση ,σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ιδίου νόμου 
σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης όταν η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει τις 30.000,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών, όπως ισχύει σήμερα. 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-5-2021) «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». 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 80 ΦΕΚ 145α/2016 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων». 
8. Το Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143 Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
10. Την με αρ. 76928/2021 (ΦΕΚ Β΄/3075/13-07-2021) Υπουργική Απόφαση 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
12. Την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του υπουργού 
οικονομικών  «περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου 
για προμήθειες και εργασίες». 
13. Την εγκύκλιο 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2)του 
Υπουργείου Οικονομικών – Γενικού  λογιστηρίου του Κράτους «Περί πληρωμής 
δαπανών πολιτικής προστασίας». 
14. Το υπ’ αριθμ. 6748/9-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, περί θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία πληρωμής 
δαπανών Πολιτικής Προστασίας μετά τη δημοσίευση του Ν.4412/2016 σε 
επίπεδο ΟΤΑ. 
15. Τις διατάξεις του ν.3013/2002(ΦΕΚ 102Α/2002) «Αναβάθμιση  της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό με την Υ.Α 1299/07-
04-2003 (ΦΕΚ 423Β/2003) «Έγκριση του από 07.04.2003 Γενικού σχεδίου 
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πολιτικής προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και τα σχέδια 
δράσεως που εκδίδει η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας ανά κατηγορία 
καταστροφής.  
16. Το υπ’ αριθμ. 9532/24-12-2018 (ΑΔΑ: 78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Περί σχεδιασμού και δράσεις 
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και 
παγετό». 
17. Την υπ΄αριθμ. 1341/16-08-2007 (ΦΕΚ 1761Β΄/2007) Απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Κρήτης «Καθορισμός οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης».  
18. Τις με αρ. 438/αρ. πρωτ. 18298/24-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΩΦ7ΛΚ-Σ25, ΑΔΑΜ: 
22REQ009957921) και 1951/αρ. πρωτ. 79603/21-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ7ΛΚ-
81Χ, ΑΔΑΜ: 22REQ010247990) Αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.  
19. Την υπ’ αριθ. 838/Πρακτικό Νο 24/14-07-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΧΒ7ΛΚ-3Λ4) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία 
εγκρίθηκε α) ο πίνακας ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων – 
οχημάτων – συσκευών και άλλων συναφών εργαλείων σε τιμές συνήθους 
εργασίας και β) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους 
ιδιωτικούς φορείς – αναδόχους με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
καταστροφικών φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης. 
20. Τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν συνταχθεί και  υπογραφεί από τον 
Περιφερειάρχη Κρήτης και τα οποία επέχουν θέση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύμβασης. 
21. Την υπ’ αριθμ. 631/πρακτικό Νο 11/17-05-2021  (ΑΔΑ: 6ΖΜ17ΛΚ-5Ε7) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία 
εγκρίθηκε το αναλυτικό μητρώο οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών 
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων στην 
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2021 έως 31-12-2021. 
22. Την υπ. αριθμ. 1346/πρακτικό Νο 26/04-10-2021  (ΑΔΑ: Ω3ΓΧ7ΛΚ-Β2Β) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του αναλυτικού μητρώου οικονομικών φορέων 
(εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικών 
φαινομένων στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το 
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021. 
23. Το με αρ. πρωτ. φ.320/239/07-07-2021 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφο της 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας που αφορά την ενεργοποίηση των Μνημονίων 
Συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και των οικονομικών 
φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για θέματα Πολιτικής Προστασίας. 
24. Τις ιδιαίτερες γεωλογικές, μορφολογικές συνθήκες (αποστάσεις- ορεινές 
περιοχές-δύσβατες περιοχές) που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων. 
25. Το γεγονός ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Π.Ε. Χανίων δεν επαρκεί 
για την κάλυψη όλων των αναγκών αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, 
οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εξαιρετικών διαδικασιών που 
θεσπίστηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις, για την αντιμετώπιση στοιχειωδών 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, με την διαδικασία του κατ’ επείγοντος και της 
απ’ ευθείας ανάθεσης.  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
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1. Η κακοκαιρία «Ελπίς» η οποία ξεκίνησε στην Κρήτη στις 23-01-2022 με 
έντονες καταιγίδες και χιονοπτώσεις προκάλεσε τον αποκλεισμό τμημάτων των 
επαρχιακών οδών της Π.Ε. Χανίων. Ακολούθησε η επιτόπια αυτοψία Τεχνικών 
Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων, μετά από τα 
ανωτέρω, όπου διαπίστωσαν ότι τμήματα των επαρχιακών οδών είναι 
αποκλεισμένα λόγω των χιονοπτώσεων. 
2. Ο αποκλεισμός των οδών λόγω των χιονοπτώσεων εγκυμονούν κινδύνους 
για την ασφάλεια των κατοίκων των γύρω περιοχών.  
3. Για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου εκδόθηκαν οι με αρ. πρωτ.: α) 
18487/25-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Η57ΛΚ-Π7Ω), β) 18485/25-01-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΖΑΞ7ΛΚ-ΟΥΘ), γ) 18486/21-01-2021 (ΑΔΑ: 6Φ737ΛΚ-ΒΡ0), δ) 18489/25-01-
2022 (ΑΔΑ: ΨΣΠ07ΛΚ-9ΗΥ), ε) 18491/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΨΕ7ΛΚ-Θ7Κ), στ) 
18493/25-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΝΠ7ΛΚ-ΩΧ7) ζ) 18494/25-01-2022 (ΑΔΑ:6ΥΚΚ7ΛΚ-
2ΧΟ) η) 18490/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε2Λ7ΛΚ-Π7Ε) θ) 18500/25-01-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΘΜΘ7ΛΚ-4Γ6) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα τη διάθεση 
πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων, καθώς η 
παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας έπρεπε να ξεκινήσει άμεσα, ενώ δεν υπήρχε 
χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άμεση συνεδρίαση της οικονομικής 
επιτροπής ώστε να ληφθεί η εμπίπτουσα στην αρμοδιότητά της σχετική 
απόφαση, καθόσον υφίσταται κίνδυνος για τις ζωές και τις περιουσίες των 
πολιτών. 
Ύστερα από τα παραπάνω και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και η πληρωμή 
για την μίσθωση  των μηχανημάτων έργων των ιδιωτών, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση των με αρ. πρωτ.: α) 18487/25-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Η57ΛΚ-
Π7Ω), β) 18485/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-ΟΥΘ), γ) 18486/21-01-2021 (ΑΔΑ: 
6Φ737ΛΚ-ΒΡ0), δ) 18489/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΠ07ΛΚ-9ΗΥ), ε) 18491/25-01-
2022 (ΑΔΑ: 6ΟΨΕ7ΛΚ-Θ7Κ), στ) 18493/25-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΝΠ7ΛΚ-ΩΧ7) ζ) 
18494/25-01-2022 (ΑΔΑ:6ΥΚΚ7ΛΚ-2ΧΟ) η) 18490/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε2Λ7ΛΚ-
Π7Ε) θ) 18500/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΜΘ7ΛΚ-4Γ6) αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση 
έκτακτων φυσικών φαινομένων. 
2. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, ήτοι την 
μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων - οχημάτων για λόγους 
εκτάκτου ανάγκης των πιο κάτω ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, για τις εργασίες 
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

18487/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-
ΟΥΘ) 

«ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. – ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.», ΑΦΜ: 999013470, 
Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 32 «ΧΑΝΙΑ-
ΦΟΥΡΝΕΣ-ΟΜΑΛΟΣ ΔΙΑ ΛΑΚΚΩΝ» στο τμήμα Φουρνές - Λάκκοι - 
Ομαλός - Ξυλόσκαλο και συνδεόμενοι δρόμοι 

18485/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-
ΟΥΘ) 

«MITOS A.Ε.», ΑΦΜ: 999578129, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον εκχιονισμό 
της επαρχιακής οδού 33 «Φουρνές - Μεσκλά - Θέρισο» στο τμήμα 
Μεσκλά - Θέρισο 

18486/21-01-2021 
(ΑΔΑ: 6Φ737ΛΚ-
ΒΡ0) 

«ΑΡΧΩΝ Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ: 998452283, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 54 «Βρύσες – Ασκύφου – Χ. 
Σφακίων» στο τμήμα Αλίκαμπος – Ασκύφου – Χ. Σφακίων και της 
επαρχιακής οδού 55 «Ίμβρος- Ασφένδου προς Μυριοκέφαλα και 
Αργυρούπολη από Ε.Ο.54 και δια Καλλικράτη» στο τμήμα Ίμβρος- 
Καλλικράτης 

18489/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΣΠ07ΛΚ-

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ», ΑΦΜ: 031967924, Δ.Ο.Υ. 
Χανίων για τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 27 «Χανιά – 
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9ΗΥ) Αλικιανός – Παλαιόχωρα δια Νέων Ρουμάτων, Σελλί, Σέμπρωνα, Αγ. 
Ειρήνης, Ροδοβανίου, Τεμενίων και Αζωγυρέ» στο τμήμα Αγία 
Ειρήνη – Ροδοβάνι - Τεμένια και επαρχιακής οδού 30 «Κάντανος - 
Τεμένια» 

18491/25-01-2022 
(ΑΔΑ: 6ΟΨΕ7ΛΚ-
Θ7Κ) 

«ΑΦΟΙ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.», ΑΦΜ: 120221779, Δ.Ο.Υ. Χανίων για 
τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 34 «Χανιά - Περιβόλια - 
Θέρισο» στο τμήμα Περιβόλια - Θέρισο  και της επαρχιακής οδού 36 
«Χανιά – Νεροκούρου – Θέρισσο από 2ο χλμ Ε.Ο. Χανίων-Ρεθύμνου 
και δια Κοντοπούλων, Κατωχωρίου και Γέρω Λάκκου μετά δ/σεως 
προς Θυμιάν» στο τμήμα Θέρισο - Δρακώνα 

18493/25-01-2022 
(ΑΔΑ: 9ΕΝΠ7ΛΚ-
ΩΧ7) 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΒΑΚΗΣ», ΑΦΜ: 118498952, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 14 «Ταυρωνίτης – Κάνδανος - 
Παλαιόχωρα» στο τμήμα Δρομόνερο - Κάντανος – Κάλαμος και της 
επαρχιακής οδού 22 «Στροβλές – Βουτάς - Παλαιόχωρα» στο τμήμα 
Στροβλές - Βουτάς 

18494/25-01-2022 
(ΑΔΑ:6ΥΚΚ7ΛΚ-
2ΧΟ) 

«ΑΦΟΙ ΜΑΖΑΝΑΚΗ Ο.Ε.», ΑΦΜ: 998063462, Δ.Ο.Υ. Χανίων για 
τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 36 «Χανιά – Νεροκούρου – 
Θέρισσο από 2ο χλμ Ε.Ο. Χανίων-Ρεθύμνου και δια Κοντοπούλων, 
Κατωχωρίου και Γέρω Λάκκου μετά δ/σεως προς Θυμιάν» στο τμήμα 
Μαλάξα - Κατωχώρι -Δρακώνα και στους συνδεόμενους Δρόμους, 
της επαρχιακής οδού 35 «Χανιά - Μουρνιές - Παναγιά» στο τμήμα 
Βαντές – Παναγιά και της επαρχιακής οδού 58 «Κατωχώρι - Κάμποι» 

18490/25-01-2022 
(ΑΔΑ: 6Ε2Λ7ΛΚ-
Π7Ε) 

«ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», ΑΦΜ: 094313145, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 32 «ΧΑΝΙΑ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΟΜΑΛΟΣ 
ΔΙΑ ΛΑΚΚΩΝ» στο τμήμα Φουρνές - Λάκκοι - Ομαλός - Ξυλόσκαλο 
και συνδεόμενοι δρόμοι, για λόγους εκτάκτου ανάγκης. 

18500/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΘΜΘ7ΛΚ-
4Γ6) 

«ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.», ΑΦΜ: 999996247, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 50 «Ενωτική Εθνικής οδού Χανίων 
– Ρεθύμνου και της Επαρχιακής οδού 49 εις Φρε» στο τμήμα Άγιοι 
Πάντες - Φρες  και της επαρχιακής οδού 49 «Νέο Χωριό – Φρες – 
Βρύσες δια Μαχαιρών – Ραμνής, Μελιδονίου, Πεμονίων, Τζιτζιφέ και 
Βαφέ ως παρακαμπτήριος Εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου» στο 
τμήμα Φρες - Μελιδόνι - Ραμνή και στους συνδεόμενους δρόμους 

 
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: 

1. Τις με αρ. πρωτ.: α) 18487/25-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Η57ΛΚ-Π7Ω), β) 18485/25-01-
2022 (ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-ΟΥΘ), γ) 18486/21-01-2021 (ΑΔΑ: 6Φ737ΛΚ-ΒΡ0), δ) 
18489/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΠ07ΛΚ-9ΗΥ), ε) 18491/25-01-2022 (ΑΔΑ: 
6ΟΨΕ7ΛΚ-Θ7Κ), στ) 18493/25-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΝΠ7ΛΚ-ΩΧ7) ζ) 18494/25-01-
2022 (ΑΔΑ:6ΥΚΚ7ΛΚ-2ΧΟ) η) 18490/25-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ε2Λ7ΛΚ-Π7Ε) θ) 
18500/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΜΘ7ΛΚ-4Γ6) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης 
με θέμα τη διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων. 

2. Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, ήτοι την μίσθωση των αναγκαίων 
χωματουργικών μηχανημάτων - οχημάτων για λόγους εκτάκτου ανάγκης των πιο 
κάτω ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, για τις εργασίες που αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

18487/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-
ΟΥΘ) 

«ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. – ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.», ΑΦΜ: 999013470, 
Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 32 «ΧΑΝΙΑ-
ΦΟΥΡΝΕΣ-ΟΜΑΛΟΣ ΔΙΑ ΛΑΚΚΩΝ» στο τμήμα Φουρνές - Λάκκοι - 
Ομαλός - Ξυλόσκαλο και συνδεόμενοι δρόμοι 

18485/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΖΑΞ7ΛΚ-
ΟΥΘ) 

«MITOS A.Ε.», ΑΦΜ: 999578129, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον εκχιονισμό 
της επαρχιακής οδού 33 «Φουρνές - Μεσκλά - Θέρισο» στο τμήμα 
Μεσκλά - Θέρισο 

18486/21-01-2021 
(ΑΔΑ: 6Φ737ΛΚ-ΒΡ0) 

«ΑΡΧΩΝ Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ: 998452283, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 54 «Βρύσες – Ασκύφου – Χ. 
Σφακίων» στο τμήμα Αλίκαμπος – Ασκύφου – Χ. Σφακίων και της 
επαρχιακής οδού 55 «Ίμβρος- Ασφένδου προς Μυριοκέφαλα και 
Αργυρούπολη από Ε.Ο.54 και δια Καλλικράτη» στο τμήμα Ίμβρος- 
Καλλικράτης 

18489/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΣΠ07ΛΚ-9ΗΥ) 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ», ΑΦΜ: 031967924, Δ.Ο.Υ. 
Χανίων για τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 27 «Χανιά – 
Αλικιανός – Παλαιόχωρα δια Νέων Ρουμάτων, Σελλί, Σέμπρωνα, Αγ. 
Ειρήνης, Ροδοβανίου, Τεμενίων και Αζωγυρέ» στο τμήμα Αγία 
Ειρήνη – Ροδοβάνι - Τεμένια και επαρχιακής οδού 30 «Κάντανος - 
Τεμένια» 

18491/25-01-2022 
(ΑΔΑ: 6ΟΨΕ7ΛΚ-
Θ7Κ) 

«ΑΦΟΙ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.», ΑΦΜ: 120221779, Δ.Ο.Υ. Χανίων για 
τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 34 «Χανιά - Περιβόλια - 
Θέρισο» στο τμήμα Περιβόλια - Θέρισο  και της επαρχιακής οδού 36 
«Χανιά – Νεροκούρου – Θέρισσο από 2ο χλμ Ε.Ο. Χανίων-Ρεθύμνου 
και δια Κοντοπούλων, Κατωχωρίου και Γέρω Λάκκου μετά δ/σεως 
προς Θυμιάν» στο τμήμα Θέρισο - Δρακώνα 

18493/25-01-2022 
(ΑΔΑ: 9ΕΝΠ7ΛΚ-ΩΧ7) 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΒΑΚΗΣ», ΑΦΜ: 118498952, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 14 «Ταυρωνίτης – Κάνδανος - 
Παλαιόχωρα» στο τμήμα Δρομόνερο - Κάντανος – Κάλαμος και της 
επαρχιακής οδού 22 «Στροβλές – Βουτάς - Παλαιόχωρα» στο τμήμα 
Στροβλές - Βουτάς 

18494/25-01-2022 
(ΑΔΑ:6ΥΚΚ7ΛΚ-2ΧΟ) 

«ΑΦΟΙ ΜΑΖΑΝΑΚΗ Ο.Ε.», ΑΦΜ: 998063462, Δ.Ο.Υ. Χανίων για 
τον εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 36 «Χανιά – Νεροκούρου – 
Θέρισσο από 2ο χλμ Ε.Ο. Χανίων-Ρεθύμνου και δια Κοντοπούλων, 
Κατωχωρίου και Γέρω Λάκκου μετά δ/σεως προς Θυμιάν» στο τμήμα 
Μαλάξα - Κατωχώρι -Δρακώνα και στους συνδεόμενους Δρόμους, 
της επαρχιακής οδού 35 «Χανιά - Μουρνιές - Παναγιά» στο τμήμα 
Βαντές – Παναγιά και της επαρχιακής οδού 58 «Κατωχώρι - Κάμποι» 

18490/25-01-2022 
(ΑΔΑ: 6Ε2Λ7ΛΚ-Π7Ε) 

«ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», ΑΦΜ: 094313145, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 32 «ΧΑΝΙΑ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΟΜΑΛΟΣ 
ΔΙΑ ΛΑΚΚΩΝ» στο τμήμα Φουρνές - Λάκκοι - Ομαλός - Ξυλόσκαλο 
και συνδεόμενοι δρόμοι, για λόγους εκτάκτου ανάγκης. 

18500/25-01-2022 
(ΑΔΑ: ΨΘΜΘ7ΛΚ-
4Γ6) 

«ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.», ΑΦΜ: 999996247, Δ.Ο.Υ. Χανίων για τον 
εκχιονισμό της επαρχιακής οδού 50 «Ενωτική Εθνικής οδού Χανίων 
– Ρεθύμνου και της Επαρχιακής οδού 49 εις Φρε» στο τμήμα Άγιοι 
Πάντες - Φρες  και της επαρχιακής οδού 49 «Νέο Χωριό – Φρες – 
Βρύσες δια Μαχαιρών – Ραμνής, Μελιδονίου, Πεμονίων, Τζιτζιφέ και 
Βαφέ ως παρακαμπτήριος Εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου» στο 
τμήμα Φρες - Μελιδόνι - Ραμνή και στους συνδεόμενους δρόμους 

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
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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 
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