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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: ΩΓΞΟΩ0Ο-ΨΜΖ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 449
(Αριθμός πρακτικού 20)
Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη
Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αγγελάκη Νικόλαο,
Αγριμανάκη Γεώργιο, Αναστασάκη Ιωάννη, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Λυγερό Ηλία,
Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη και Σισαμάκη Γεώργιο, τακτικών μελών και Δημόπουλο Νικόλαο
αναπληρωματικού μέλους.
Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημητρίου και Ζαμπετάκη Φανουρίου τακτικών μελών, οι οποίοι αν και
κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 16/06/2020 ημέρα Tρίτη 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.45114/12-06-2020 πρόσκληση της κας Προέδρου,
παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Φιλιππίδου Ειρήνη και Κυρέζη
Μαρία.
Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.
Θέμα 26º: «Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με
τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2».
Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ.44700/11-06-2020
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, που έχει ως εξής:
«Σχετικά με το θέμα σας ενημερώνουμε τα εξής :
1. Με την υπ’ αριθμ.Πρωτ.2632/03-06-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η ένταξη
της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2» με
Κωδικό ΟΠΣ 5041452 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με συνολικό ποσό
χρηματοδότησης 1.340.000,00 € που κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης.
2. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά στην «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της
οδού Ανδρόγεω 2».
3. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.340.000,00 €.
4. To έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 64-7331.004
ποσού 1.000.000,00 €.
5. Το πρωτογενές αίτημα έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό: 19REQ005422632.
6. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α.Α.Υ.: Α-572/17057/19-02-2020 με ΑΔΑ: ΨΙΑΚΩ0Ο-ΛΔΓ για το έτος
2020.
7. Τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού εγκρίθηκαν από τη
Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με το υπ’αρ.πρωτ.1588/08-04-2020 Έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής.
8. Τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού εγκρίθηκαν από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την υπ’ αρ.282/2020 Απόφαση της Ο.Ε..
9. Με το υπ΄αρ.πρωτ.3680/29-05-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα της υπ’αρ.282/2020 Απόφαση της Ο.Ε..
10. Με την υπ΄αρ.πρωτ.42034/04-06-2020 Προκήρυξη και με την υπ’αρ.πρωτ.42146/04-06-2020
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός με καταληκτικές ημερομηνίες
υποβολής διευκρινίσεων 17/06/2020 ημέρα Τετάρτη, υποβολής προσφορών 23/06/2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και ηλεκτρονικής αποσφράγισης 29/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
π.μ.
11. Με το υπ΄αρ.πρωτ.44280/11-06-2020 του Δήμου Ηρακλείου ενημερωθήκαμε ως Αναθέτουσα
Αρχή για τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ για το διάστημα
από την Παρασκευή 12.06.2020 έως και τη Δευτέρα 22.06.2020, σύμφωνα με το υπ΄αρ.14178/03-061

ΑΔΑ: ΩΓΞΟΩ0Ο-ΨΜΖ
2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι οι Αναθέτουσες
Αρχές δε θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 12.06.2020 έως και τη Δευτέρα
22.06.2020 καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης
προσφορών, υποβολής διευκρινήσεων κλπ. Επίσης αναφέρεται ότι εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί θα
πρέπει να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των Αναθετουσών Αρχών.
Όμοια στο Άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου, αναφέρεται ότι οι σχετικές ημερομηνίες μετατίθενται
σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται
με την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και στο ΕΣΗΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση και να εγκρίνει :
Τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών διαγωνισμού, υποβολής διευκρινίσεων –
συμπληρωματικών πληροφοριών έως την 24/06/2020 ημέρα Τετάρτη, υποβολής προσφορών
30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και ηλεκτρονικής αποσφράγισης 06/07/2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.».
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία η κα Πρόεδρος πρότεινε να
γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής
αποφάσεως.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τη με αριθ.πρωτ.44700/11-06-2020 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, του
Δήμου Ηρακλείου.
2. Τη με αριθμό 282/2020 απόφασή 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 ΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση των καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με
τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2» ως εξής:
- υποβολής διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών έως την 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη,
- υποβολής προσφορών έως την 30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και
- ηλεκτρονικής αποσφράγισης έως την 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για τους
λόγους που αναφέρονται στην παρούσα.-

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία
Ηράκλειο, 17-06-2020
Η Γραμματέας
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