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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο,13 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 103932 
 

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

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Νικάκη Δέσποινα 
:2813400237 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ  
              Ρεθύμνου 

 
 

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

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 369/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

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

αριθμ. 369/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Ε.Ο.3-ΚΑΡΕ-ΣΕΛΙ-ΜΥΡΘΙΟΣ-Ε.Ο.13». 

 

 

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: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 369/2022 

 
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 
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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 58ο: Παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Ε.Ο.3-ΚΑΡΕ-ΣΕΛΙ-ΜΥΡΘΙΟΣ-Ε.Ο.13». 

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. 88009/30-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
 
Σχετικά: 
1. Με την με αρ. πρωτ. 1677/28-2-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2019. 

2. Με την με αρ. πρωτ. 5671/7-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΟΚ6ΜΚ6Π-4ΑΛ) Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-2-2020. 
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3. Με την με αρ. πρωτ. 0098/13-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΚΜ46ΜΤΛΒ-ΩΦ4) Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2020. 

4. Με την με αρ. πρωτ. 156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) απόφαση έγινε 
η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης με Κ.Α. 
2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης. 
(ΑΔΑΜ:19REQ005239910 2019-07-08). 

5. Με τη διάθεση πίστωσης από τον ΚΑΕ 3019 ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802, 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ονομασία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 
ονομάστηκε το υποέργο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων στο δρόμο 
Ε.Ο. 3 – ΚΑΡΕ – ΣΕΛΙ – ΜΥΡΘΙΟΣ – Ε.Ο.13».  

6. Με την με αριθμ. 194776/9-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΑΡ7ΛΚ-ΒΒΝ) Απόφαση εγκρίθηκαν 
τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου. 

7. Με την με αρ. 74 Πρακτικό 9/19-8-2019 (ΑΔΑ: 6Α2Ι7ΛΚ-ΘΩΨ) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διενέργεια 
διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για 
την ανάθεση σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης 
κατολισθήσεων στο δρόμο Ε.Ο. 3 – ΚΑΡΕ – ΣΕΛΙ – ΜΥΡΘΙΟΣ – Ε.Ο.13», 
προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2(γ) 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Με την με αρ. 1315/Πρακτικό Νο 24/29-8-2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής έγινε η έγκριση Πίστωσης (ΑΔΑ: Ω5Φ37ΛΚ-2Λ4). 

9. Με την µε αρ. πρωτ. 275465/31-10-2019 (ΑΔΑ:671Ζ7ΛΚ-ΡΦΛ) εκδόθηκε η 
πρόσκληση και έγινε η έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ 2(γ) και 32Α παρ β. του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της 
μελέτης του έργου: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων στο δρόμο Ε.Ο. 
3 – ΚΑΡΕ – ΣΕΛΙ – ΜΥΡΘΙΟΣ – Ε.Ο.13».  

10. Με το με αρ. 292612/18-11-2019 έγγραφο κατατέθηκε η Προσφορά του 
Αναδόχου.  

11. Με την µε αρ. 1724 (Πρακτικό Νο 31/12-12-2019) (ΑΔΑ: 6ΜΖ67ΛΚ-ΥΘ6 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση στο μελετητικό 
σχήμα: «Φίλιππος Γκανούλης – Στυλιανός Ξεζωνάκης» της υλοποίησης της 
μελέτης έργου «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων στο δρόμο Ε.Ο. 3 – 
ΚΑΡΕ – ΣΕΛΙ – ΜΥΡΘΙΟΣ – Ε.Ο.13». 

12. Με την µε αρ. 118 (Πρακτικό Νο 3/5-2-2020) (ΑΔΑ: ΩΩΤΖ7ΛΚ-ΚΧΣ ΑΔΑΜ: 
20AWRD006506294 2020-04-01) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε 
η οριστική κατακύρωση στο μελετητικό σχήμα: «Φίλιππος Γκανούλης – 
Στυλιανός Ξεζωνάκης» της υλοποίησης της μελέτης έργου «Μελέτη 
αποκατάστασης κατολισθήσεων στο δρόμο Ε.Ο. 3 – ΚΑΡΕ – ΣΕΛΙ – ΜΥΡΘΙΟΣ 
– Ε.Ο.13». 

13. Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με Αρ,.Πρωτ. 71837/6-4-2020, ΑΔΑ:ΩΝΓΛ7ΛΚ-
030  ΑΔΑΜ:20SYMV006577487 2020-04-15, ανατέθηκε στην ενωση 
οικονομικών φορέων: «Ξεζωνάκης Στυλιανός – Γκανούλης Φίλλιπος» η 
εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Ε.Ο.3-ΚΑΡΕ-ΣΕΛΙ-ΜΥΡΘΙΟΣ-Ε.Ο.13»» , 
συμβατικού ποσου  54.647,21€ (χωρίς ΦΠΑ), με ημερομηνία έναρξης την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και περαίωση την 21-01-2021. Με την 
με αρ. πρωτ. 71845/06-04-2020 Ανάθεση επίβλεψης μελέτης ανατέθηκε η 
επίβλεψη της μελέτης 
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14. Με την με αρ. πρωτ. 71845/06-04-2020 Ανάθεση επίβλεψης μελέτης ανατέθηκε 
η επίβλεψη της μελέτης. 

15. Η ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων λόγω των μέτρων περιορισμού των 
μετακινήσεων στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν 
δύναται προσωρινά να προσέλθει για να εκπονήσει τις εργασίες της μελέτης, 
και συγκεκριμένα την μελέτη του Α σταδίου, ήτοι την τοπογραφική αποτύπωση.  
Ως εκ τούτου αιτήθηκε με το από 16-4-2020 ( αρ. πρωτ. ΔΤΕ 76087/16-4-2020) 
την χορήγηση παράτασης του Α σταδίου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες.  

16. Σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ68Β/20-03-2020  «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» Άρθρο 60 
«Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων»   «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή 
διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη 
δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή 
κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο 
ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους 
συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την 
οικεία απόφαση.» 

17. Συμφωνα με το Ν.4412/2016 αρθρο 184 παρ 3 « οι προθεσμίες παρατείνονται 
με απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής ύστερα από αίτηση του αναδόχου που 
υποβάλλεται τουλάχιστον δεκα πέντε (15) μέρες πριν από τη λήξη τους ..» ενώ 
σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ 8 του ιδίου Νόμου, «…οι διατάξεις του 
παραπάνω άρθρου εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών που 
συνάφθηκαν σύμφωνα με το ν. 3316/2005 πριν από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος νόμου..» 

18. Η με αριθμό 620/πρακτικό 5/11-5-2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής 
με την οποία εγκρίνεται η απόφαση παράτασης του Α  σταδίου της εν θέματι 
μελέτης , δηλαδή της εκπόνησης και υποβολής της τοπογραφικής 
αποτύπωσης, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή από 06-5-2020 στις 06-7-2020, και 
αντίστοιχη μετάθεση των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης, με τελική 
προθεσμία περαίωσης της μελέτης  από 21-01-2021 στις 21-3-2021. 

19. Με την υπ. αριθμ. 100711/27-05-2020 Απόφαση Έγκρισης έγινε αποδεκτό το 
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών την εν θέματι μελέτης. 

20. Με την με αρ. 972/2020 (ΑΔΑ : Ψ6ΩΨ7Κ-0ΝΣ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠ της εν θέματι μελέτης 

21. Με την με αρ. 150/πρακτικό 5ο /2020 γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο για 
την έγκριση του 1ου ΣΠ της εν θέματι μελέτης. 

22. Στον Φάκελο του έργου της εν θέματι μελέτης, προβλέπονταν γεωτεχνικές 
μελετητικές εργασίες σχετιζόμενες με την αποκατάσταση κατολίσθησης σε 
επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης. Κατά την εκπόνηση των παραπάνω 
εργασιών διαπιστώθηκε η ύπαρξη ευρύτερης κατολίσθησης στην περιοχή του 
οδικού δικτύου προς τη Μύρθιο, η οποία χρήζει αντιμετώπισης και για τη μελέτη 
αποκατάστασης της οποίας απαιτείται η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης και 
εργαστηριακών δοκιμών. Επίσης  για λόγους οδικής ασφάλειας προτείνεται η 
βελτίωση της χάραξης της υπάρχουσας οδού. Συνεπώς υφίσταται η ανάγκη 
εκπόνησης επιπλέον γεωτεχνικών ερευνών, συγκοινωνιακών, τοπογραφικών 
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και περιβαλλοντικών και μελετητικών εργασιών για την ανάλυση και 
αντιμετώπιση κατολίσθησης στην περιοχή της Μύρθιου καθώς  και για την 
βελτίωση της χάραξης της υπάρχουσας οδού.  

23. Συνεπώς συντάχθηκε και αναμένεται να εγκριθεί ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας και 
η  1η Συμπληρωματική Σύμβαση την εν θέματι μελέτης.  

24. Με την με αρ. πρωτ73397/29-03-2021 Εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο 
ζητείται η  σχετική γνωμοδότηση  για την έγκριση του  2ου Συγκριτικού Πίνακα 
και της  1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση την εν θέματι μελέτης.  

25. Λόγω των ανωτέρω, με την με αρ. πρωτ 41065/19-02-2021 αίτηση, ζητάει ο 
εκπρόσωπος της ανάδοχου ένωσης οικονομικών φορέων την χορήγηση 
παράτασης εκπόνησης μελέτης κατά 6 μήνες δηλαδή από 21-03-2021 έως 21-
09-2021. 

26. Με την αριθμ. 633/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης 
εγκρινεται η παράταση του χρονοδιαγράμματος της εν θέματι μελέτης κατά έξι 
μήνες, ήτοι έως τις 21-9-2021 

27. Με το αριθμ. 269241/13-9-2021 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του 
χρονοδιαγράμματος της εν θέματι μελέτης κατά έξι(6) μήνες, έως τις 21-3-2022 

28. Με την αριθμ. 321 Πρακτικό 16/22-10-2021 θετικη γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης και την αριθμ. 1640 
Πρακτικο 32/ 1-12-2022 εγκρινεται η παράταση του χρονοδιαγραμματος της εν 
θεματι μελετης κατά εξι (6) μηνες, ητοι έως τις 21-3-2022 

29. Με την αριθμ. 46357/18-2-2022 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του 
χρονοδιαγράμματος της εν θέματι μελέτης κατά έξι(6) μήνες, έως τις 21-9-2022, 
λόγω αδυναμιας εκτελεσης των εργασιων της συμπληρωματικής σύμβασης  

 

Η ανάγκη παράτασης προκύπτει από την ανάγκη σύνταξης συγκριτικού πίνακα για 
την διεκπεραίωση του οικονομικού αντικειμένου της μελέτης 

Για την παραπάνω καθυστέρηση δεν φέρει ευθύνη ο ανάδοχος 

Λόγω του γεγονότος αυτού, η Διευθύνουσα υπηρεσία αιτείται παράταση εξι (6) 
μηνών με τελική προθεσμία περαίωσης της μελέτης  από 21-03-2022 εώς 21-9-
2022 

Σύμφωνα με το Ν.4416/2016 Άρθρο  184 Παράγραφος 3 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχυει,, «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με 
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης» 

Για τους παραπάνω λόγους: 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της παράτασης του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της εν θέματι 
μελέτης κατά εξι (6) επιπλέον μήνες, δηλαδή έως την 21.09.2022.  

7. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την Παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Ε.Ο.3-ΚΑΡΕ-ΣΕΛΙ-ΜΥΡΘΙΟΣ-Ε.Ο.13», κατά έξι 
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(6) επιπλέον μήνες, δηλαδή έως την 21.09.2022, 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: Ω5197ΛΚ-21Μ


		2022-04-13T10:14:38+0300
	Athens




