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ΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 765 

(Αριθμός πρακτικού 38) 

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

Καναβάκη Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αγγελάκη 

Νικόλαο, Αναστασάκη Ιωάννη, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη 

και Σισαμάκη Γεώργιο, τακτικών μελών.  

 Απόντος του κ. Αγριμανάκη Γεωργίου τακτικού μέλους, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα και ο οποίος 

δήλωσε τηλεφωνικά στη γραμματεία της Επιτροπής ότι δεν συμμετέχει στην διά περιφοράς 

συνεδρίαση. 

  Με τα τακτικά μέλη κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη, Ζαμπετάκη Φανούριο και Λυγερό Ηλία οι οποίοι 

κλήθηκαν νόμιμα, δεν κατέστη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία, ούτε γνωστοποίησαν την ψήφο 

τους μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν 

συμμετέχουν στην διά περιφοράς συνεδρίαση.  

  Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (διά περιφοράς) σήμερα 01-10-2020 ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με 

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

την  υπ΄αριθμ.40/31-03-2020  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.   

  Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.90303/30-09-2020 πρόσκληση της κας Προέδρου, τα 

πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις γραμματείς της Επιτροπής υπαλλήλους του Δήμου  

Κουνάλη Κατερίνα και Σφακιανάκη Μαρία. 

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

Θέμα 1ο : «Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών                                                                                     

για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων βορείου τμήματος  

Π.Ε17 περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της 

Επιτροπής διαγωνισμού». 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αριθ.πρωτ.89406/29-09-2020 εισήγηση 

του Τμήματος ΄Εργων Υπαιθρίων Χώρων της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων και Μελετών του Δήμου, 

που έχει ως εξής :   

«Σχετ.: 1. Η με αρ.  435/16-6-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου 

2.Η από 2-9-2020, με αρ. πρωτ. 78094 διακήρυξη του έργου 

3. Tο με αρ. πρωτ. 88315/28-9-2020   έγγραφο  της  κ. Γουναλάκη  Μανουέλας, Προέδρου της 

Επιτροπής διαγωνισμού. 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 της από 2-9-2020  διακήρυξης του έργου του θέματος, 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 2/10/2020  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.  

Με την  435/16-6-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου,  είχε καθοριστεί μετά 

τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, η Επιτροπή του διαγωνισμού, με 

Πρόεδρο της Επιτροπής την κ. Γουναλάκη Μανουέλα υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης. 

Με το με αρ. πρωτ. 88315/28-9-2020   έγγραφό  της, η κ. Γουναλάκη Μανουέλα μας ενημέρωσε ότι 
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είναι αδύνατη η συγκρότηση της επιτροπής  στις 2/10/2020, λόγω κωλύματος των περισσότερων 

μελών της επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών). 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την  μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των προσφορών στις 13/10/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με το 

άρθρο 18 της  διακήρυξης του έργου.                                                                            

Συνημμένα :  

- το με αρ. πρωτ. 88315/28-9-2020   έγγραφο  της  κ. Γουναλάκη Μ». 

    Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον της έκτακτης 

συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος ή όχι, καθότι η Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα 

με το άρθρο 18 της από 2-9-2020  διακήρυξης του έργου, θα πρέπει να κοινοποιηθεί  στους 

προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα  

δέχθηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος δια περιφοράς.  

    Ακολούθως ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας.  Η 

εισήγηση της υπηρεσίας έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια το Σώμα 

προχώρησε στη  λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

                                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τη με αριθ.πρωτ.89406/29-09-2020 εισήγηση του Τμήματος ΄Εργων Υπαιθρίων Χώρων της Δ/νσης 

Τεχνικών ́ Εργων και Μελετών του Δήμου και το συνημμένο σε αυτήν έγγραφο με αρ.πρωτ. 88315/28-

9-2020  της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του ΄Εργου κας Γουναλάκη Μανουέλας.  

2. Τη με αριθμό 435/2020 απόφαση της. 

3. 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, του Ν.4412/2016, του 

άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και την 

υπ΄αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

  

Α.  Εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος, καθότι η Απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 18 της από 2-9-2020  διακήρυξης του έργου, θα πρέπει 

να κοινοποιηθεί  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 

χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Β. Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 

13/10/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 18 της  διακήρυξης του έργου :  

«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων βορείου τμήματος Π.Ε17 περιοχής Θαλασσινών Νέας 

Αλικαρνασσού», καθότι είναι αδύνατη η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 2/10/2020, 

λόγω κωλύματος των περισσότερων μελών της επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών). 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η  Πρόεδρος                     Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο,   01-10-2020 

Η Γραμματέας 
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