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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 335 

(Αριθμός πρακτικού 15) 
Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη 

Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αναστασάκη Ιωάννη, 

Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη και Σισαμάκη Γεώργιο, τακτικών 

μελών και κα Πλεύρη Αριστέα αναπληρωματικού μέλους.  

Απόντες ήταν τα τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ Αγγελάκης Νικόλαος, Αγαπάκης Δημήτρης, 

Αγριμανάκης Γεώργιος, Ζαμπετάκης Φανούριος και Λυγερός Ηλίας.  

Τα μέλη της επιτροπής κ. Αγαπάκης Δημήτρης, Αγριμανάκης Γεώργιος, Ζαμπετάκης Φανούριος και 

Λυγερός Ηλίας κατέθεσαν την με αριθ.πρωτ.33745/12-05-2020 επιστολή τους στην οποία 

αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη και η οποία 

καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης.    

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση(με τηλεδιάσκεψη) σήμερα 12-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 

μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α΄55/11-3-2020).   

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.32820/08-05-2020 πρόσκληση της κας Προέδρου, 

παρούσα είναι και η γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Κουνάλη Κατερίνα. 

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

 

Θέμα 21ο:  «Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής  Συνοπτικών Διαγωνισμών». 

 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.32476/07-05-2020 έγγραφο 

του Τμήματος Προμηθειών -Δημοπρασιώντου Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής: 

 

 «Αναφορικά  με το αντικείμενο του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη, τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα λόγω των 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.ΣΧΕΤ:  Η Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020). 

 Το με αριθμ.πρωτ.25129/18-03-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών-Δημοπρασιών του 

Δήμου Ηρακλείου  για την αναβολή των παραπάνω Συνοπτικών διαγωνισμών. 

 Την Απόφαση 216/18-03-2020 της Οικονομικής Επιτροπής (αναβολής  συνοπτικών 

διαγωνισμών) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή των παρακάτω Συνοπτικών 

διαγωνισμών επ΄ αόριστο και λήψη νέας Απόφασης προγραμματισμού διενέργειας του κάθε 

διαγωνισμού μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης.  

Παρακαλούμε, όπως κάνετε δεκτό το αίτημα μας και να λάβετε απόφαση για τον ορισμό νέας 

ημερομηνίας διεξαγωγής των  παρακάτω συνοπτικών διαγωνισμών οι οποίοι ήταν σε εξέλιξη πριν 

την πανδημία  του κορωνοϊού COVID-19   όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα :  

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΝΕΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1 
«Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών - 

Τμημάτων & Δομών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020» 
 28 / 05/ 2020  

Ώρα 10:00 π.μ.  

2 

«Έντυπα /Εκτυπώσεις/ Βιβλιοδεσίες 1. Των Υπηρεσιών του Δήμου 

Ηρακλείου, 2. Του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου 3. ΕΝΤΥΠΑ- 

Διαφημιστικών υλικών «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» 4. Φυλλάδια 

– Προσκλήσεις & φάκελοι, για τις 

απονομές ( Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ) 

  28 / 05/ 2020 

Ώρα 11:00 π.μ. 

ΑΔΑ: ΨΩΓΘΩ0Ο-12Ε



2 
 

Διευκρινίζετε ότι προσφορές για τους παραπάνω διαγωνισμούς μπορούν να κατατεθούν μέχρι και 

την νέα ημέρα  και ώρα διεξαγωγής των διαγωνισμών . Οι προσφορές αυτές θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τους όρους που έχει ψηφίσει  η Οικονομική Επιτροπή στις :  

1. Την  167 / 2020 απόφασή της και αφορά την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020 

2. Την   166 / 2020 απόφασή της και αφορά τον διαγωνισμό για « Έντυπα /Εκτυπώσεις/ 

Βιβλιοδεσίες 1. Των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, 2. Του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου 3. 

ΕΝΤΥΠΑ- Διαφημιστικών υλικών «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» 4. Φυλλάδια – 

Προσκλήσεις & φάκελοι, γιατις απονομές ( Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ & ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ)». 

 

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία η κα Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της 

υπηρεσίας.  Η πρόταση της κας Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της επιτροπής και στη  

συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπόψη της : 

 

1. Το με αριθ.πρωτ.32476/07-05-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών - Δημοπρασιών του 

Δήμου Ηρακλείου. 

2. Τις  με αριθμό 166/2020, 167/2020 & 216/2020 αποφάσεις της. 

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

ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, του Ν.4412/2016 και 

το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020).  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής των  παρακάτω συνοπτικών διαγωνισμών οι οποίοι ήταν σε 

εξέλιξη πριν την πανδημία  του κορωνοϊού COVID-19 όπως αναφέρεται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΝΕΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1 
«Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών - 

Τμημάτων & Δομών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020» 
 28 / 05/ 2020  

Ώρα 10:00 π.μ.  

2 

«Έντυπα /Εκτυπώσεις/ Βιβλιοδεσίες:  

1.Των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, 

2.Του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου 

3.ΕΝΤΥΠΑ- Διαφημιστικών υλικών «Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμοί» 

4.Φυλλάδια–Προσκλήσεις & φάκελοι, για τις απονομές (Ν. 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  &  ΗΘΙΚΗΣ  ΤΑΞΕΩΣ) 

  28 / 05/ 2020 

Ώρα 11:00 π.μ. 

 

 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η  Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο 14-05-2020 

Η Γραμματέας 

ΑΔΑ: ΨΩΓΘΩ0Ο-12Ε
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