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                                                                                                                        ΗΡΑΚΛΕΙΟ   22– 03 - 2018   

Θέμα : Νομιμότητα  αποφάσεων και ενεργειών της  Δημοτικής Αρχής  

Προς  το  Δημοτικό Συμβούλιο  δια του προέδρου 

 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 12-7-2107 εγκρίθηκε η διενέργεια του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την υπηρεσία ασφάλισης 

των οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου. Ενώ εισήχθη ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης, 

με σκοπό προφανώς να έχουν τελειώσει οι διαδικασίες και να έχει προκύψει ανάδοχος πριν την 

λήξη των ασφαλιστηρίων, εντούτοις ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 01-09-2017 (50 

ημέρες μετά) με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 27-09-2019. Η 

αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών έλαβε χώρα την 3η 

Οκτωβρίου του 2017, η οποία και συνέταξε το πρακτικό ενάμιση μήνα μετά στις 17-11-2017 το 

οποίο εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή στις 05-12-2017. Η διαδικασία της αξιολόγησης 

του διαγωνισμού τελείωνε με τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τον πιθανό ανάδοχο, ο οποίος 

έγινε από την αρμόδια επιτροπή στις 05-02-2018. Πάνω από 4 μήνες δηλαδή κράτησε η 

διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς να υπάρχει καμία ένσταση από κάποιον από τους 

συμμετέχοντες. Όμως η υφιστάμενη ασφάλιση των αυτοκινήτων έληγε στις 02-02-2018, με 

αποτέλεσμα η μεγάλη χρονική καθυστέρηση της κήρυξης αναδόχου του διαγωνισμού, να 

προκαλέσει χρονικό κενό στην ασφάλιση, αφού μέχρι την ημερομηνία αυτή  δεν είχε 

ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  τελικής έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού .  

Για την κάλυψη αυτού του κενού η Δημοτική Αρχή εισάγει στις 02-02-2018 στην οικονομική 

επιτροπή έκτακτα θέμα για μερική ανάθεση στον πιθανό ανάδοχο του διαγωνισμού (ακόμα δεν 

είχε γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ούτε έλεγχος της διαδικασίας από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης), στο οποίο μειοψηφήσαμε μόνο εμείς εκφράζοντας 

επιφυλάξεις για τη νομιμότητα αυτής της επιλογής (απόφαση 81/2018), η οποία στη συνέχεια 

εστάλη για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης όπου δεν εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την 1830 /6-3-2018 απόφαση. Στο ίδιο διάστημα στις 02-03-2018 η Δημοτική Αρχή εκ νέου 

θέτει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής θέμα για 

τροποποίηση της παραπάνω απόφαση η οποία και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (μειοψηφήσαμε 

εμείς) στις 06-03-2018 και προκύπτει νέα απόφαση η 249/2018.    

Δηλαδή, με βάση τις αποφάσεις μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει εγκεκριμένη απόφαση ανάθεσης 

ασφάλισης των  στόλου  του Δήμου.  

Με  την παρούσα ζητάμε  να μας ενημερώσετε  

Α. Αν τα οχήματα του Δήμου Ηρακλείου είναι ασφαλισμένα ή όχι; 
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Β. Αν είναι ασφαλισμένα με βάση ποια απόφαση και έγκριση της έχετε 

προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με κάποιον ανάδοχο; 

Γ. Ποιος αρμοδίως υπέγραψε τη σύμβαση αυτή; 

Δ. Γιατί αν και έχουν ζητηθεί  τα παραπάνω στοιχεία, από την οικονομική επιτροπή, με 

παρέμβαση του  εκπροσώπου μας, δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα; 

 

                       Για την δημοτική ομάδα  των ενεργών πολιτών  

                         ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Για  την   Δημοτική κίνηση  

                                                                    ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΟΙ   ΠΟΛΙΤΕΣ 

                                                                             ΗΛΙΑΣ  ΛΥΓΕΡΟΣ  
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