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0ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  127 

(Αριθμός πρακτικού 5) 

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. 

Απόντων των κ.κ. Αγαπάκη Δημητρίου και Ζαμπετάκη Φανουρίου τακτικών μελών, οι οποίοι αν και 

κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν. 

Συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 09/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ., 

σύμφωνα με το άρθρο 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.  

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ'αριθμ.10352/05-02-2021 πρόσκληση της κας Προέδρου, 

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

Κατερίνα, Φιλιππίδου Ειρήνη και Κυρέζη Μαρία. 

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

Θέμα 64º : Διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (επαναληπτικός 

διαγωνισμός) για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό 

διαμέρισμα Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου. 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.9314/03-02-2021 έγγραφο 

του Τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή  στην οδηγία 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Την με αρ.874/20-10-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου  με θέμα «-

Έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο 

δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου-Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής 

κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού  του έργου» 

3.Την με αρ. πρωτ. 113130/24-11-2020 Διακήρυξη και την με αρ.πρωτ.113132/24-11-2020 

Προκήρυξη του έργου 

4. Την με αρ.1102/17-12-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου με θέμα: 

«Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών,                                                                                     

της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση 

δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της 

Επιτροπής διαγωνισμού»  

5. Την με αρ.14/12-1-2021 νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου με θέμα: 

«Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών,                                                                                     

της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση 

δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», λόγω αδυναμίας συγκρότησης της 

Επιτροπής διαγωνισμού»  

6.Έγγραφα των ομοσπονδιών Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.,  Π.Ο Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ, Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε, 

Π.Ο.Σ.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,  Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ,  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ, για αποχή των μελών τους από τεχνικές 

επιτροπές 

7.Τα με αρ.πρωτ.120575/2020, 7913/2021  έγγραφα της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού κας 
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Δρακάκη Μαρίας καθώς και σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα από μέλη της επιτροπής 

 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

Ο Δήμος Ηρακλείου  εκκίνησε ανοιχτή διαδικασία με τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης  και 

διακήρυξης μέσω ΚΗΜΔΗΣ και  ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης  για την κατασκευή του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο 

δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», προϋπολογισμού 565.000,00€( με ΦΠΑ 24%). 

Σύμφωνα με την από 24-11-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 20PROC007708331, ως 

ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είχε  ορισθεί η 14/12/2020, 

ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00μ.μ και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 

προσφορών η 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  

Μετά την παρέλευση της   ημερομηνίας και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

και καθότι ήταν αδύνατη η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού ώστε να πραγματοποιηθεί  η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση  των προσφορών, λόγω συμμετοχής  των μελών της στην αποχή της 

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από 12-12 έως 31-12-2020, ο Δήμος Ηρακλείου  με την 1102/17-12-2020 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη σε μετάθεση της ανωτέρω ημερομηνίας. Ως νέα 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίστηκε η 12/1/2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.  

Στη συνέχεια, μετά την απόφαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για συνέχιση της αποχής από επιτροπές  έως 

22-1-2021 και τη συμμετοχή των περισσοτέρων μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου σε 

αυτήν, ο Δήμος Ηρακλείου  με την 14/12-1-2021 νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη 

σε μετάθεση της ανωτέρω ημερομηνίας. Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  

των προσφορών ορίστηκε η 26/1/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

Πριν από την αποσφράγιση των προσφορών, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού τουέργου, 

υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας δήλωση  με αρ. πρωτ. 7913/2021  που αφορά  στην συμμετοχή της στην 

αποχή  των ομοσπονδιών, καθώς και των περισσοτέρων μελών της επιτροπής από την εν λόγω 

διαγωνιστική διαδικασία και συνεπώς δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού στις  26-1-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του  Ν 4412/2016 παρ.1. «Τα στάδια στην ανοικτή 

διαδικασία στην ανοικτή διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, όταν οι εν λόγω 

διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: 

α Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ..., η 

αποσφράγιση…… μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών………, 

μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών……., διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για 

το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται 

στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός)  

παρ.4. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφους  1…  προσαρμόζονται για τις διαδικασίες 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο….» 

 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμεθα τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης(επαναληπτικός διαγωνισμός) για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο 

δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 

του Ν. 4412/2016. 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης ». 
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Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, 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.9314/03-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του 

Δήμου Ηρακλείου. 

2. Τις με αριθμό 874/2020 (Εγκρ.Αποκ.Διοίκησης με αριθ.πρωτ.9897/17-11-2020), 1102/2020 

και 14/2021 αποφάσεις 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, του Ν.4625/2019, του 

Ν.4735/2020, το Ν.4412/2016, το άρθρο 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   

 

Εγκρίνει τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (επαναληπτικός διαγωνισμός) 

για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα 

Αλικαρνασσού», Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016, για 

τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο ιστορικό της 

παρούσας .- 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η Πρόεδρος                          Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο,  12-02-2021 

Η Γραμματέας 
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