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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 128 

(Αριθμός πρακτικού 4) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη 

Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αγγελάκη Νικόλαο, 

Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή,  Λυγερό Ηλία (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης) και Σισαμάκη Γεώργιο, τακτικών μελών και Πλεύρη Αριστέας 

αναπληρωματικού μέλους.  

Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη, Αναστασάκη Ιωάννη, Αγριμανάκη Γεωργίου, Ζαμπετάκη 

Φανουρίου και Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνης τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα 

δεν παρευρίσκονται. 

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 11-02-2020 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 12:00 μ.μ. 

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.11821/07-02-2020 πρόσκληση της κας Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και 

Κουνάλη Κατερίνα. 

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση. 

Θέμα 54ο : «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών λόγω παροχής 

διευκρινίσεων αναφορικά με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ειδών ατομικής προστασίας» που εγκρίθηκαν με την αριθ.816/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επθιτροπής». 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.11386/06-02-2020 έγγραφο 

σε ορθή επανάληψη του Τμήματος Μελετών - Προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου, που έχει 

ως εξής:  

 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 2122/Β΄/22-9-2011). 

2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραμμα διαύγεια και 

άλλες διατάξεις». 

3. Ο ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

4. Ο ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού 

ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων». 

5. Ο ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα 

Κλεισθένης) ». 

6. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.   

 

Σας αναφέρουμε ότι στην Διακήρυξη με αριθ.πρωτ. 131543/27-12-2019 (Αρ. συστήματος 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 83454), που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου, διευκρινίζουμε ότι 

όπου αναφέρεται η ένδειξη CE και ΕΝ είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επίσης στο 

αύξοντα αριθμό 1.3 του παραρτήματος Ι η οποία αφορά «Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα (αντοχής 

3122)», εκ παραδρομής εμφανίζονται στην θέση  Εικονόσημο οι κωδικοί 3,1,4,2 ενώ οι σωστοί 

κωδικοί που ισχύουν για την κατηγορία αυτή είναι οι 3,1,2,2.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή ζητήθηκαν οι παραπάνω διευκρινήσεις, ζητάμε την 

παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (παρ 5β άρθρο 121 του 

ν.4412/16) έως τις 09/03/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00. 

Ως εκ τούτου, η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο σύστημα, ήτοι 13/03/2020 ημέρα 
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Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο ,την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρ. 83454 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 19PROC006108673). 

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι μέχρι την δημοσίευση της παρούσας έχουν ήδη υποβάλει προσφορά  

της αριθ. 83454/2019 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

,μπορούν να ζητήσουν την απόσυρσή της , πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

PDF που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του Συστήματος, με σκοπό την τροποποίησή της. Πιστοποιημένος χρήστης της 

Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί 

στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα, πριν την νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου 

προσφορά, μέσω του Συστήματος, έως την νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών».   

 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία η  κα Πρόεδρος πρότεινε 

να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας.    Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν την παραπάνω 

εισήγηση και στη συνέχεια η κα Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το με αριθ.πρωτ.11386/06-02-2020 έγγραφο σε ορθή επανάληψη του Τμήματος Μελετών - 

Προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Τη συζήτηση που έγινε, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019 και του Ν.4625/2019. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών που αφορά τον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των 

εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου (παρ 5β άρθρο 121 του ν.4412/16) έως τις 09/03/2020 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00:00. 

Ως εκ τούτου, η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο σύστημα, ήτοι 13/03/2020 ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού .- 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η Πρόεδρος             Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο   13-02-2020 

Η Γραμματέας 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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