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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 161
(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,
Αναστασάκη Ιωάννη, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Λυγερό Ηλία, Παπαδάκη–Σκαλίδη Ειρήνη
και Σισαμάκη Γεώργιο, τακτικών μελών.
Το μέλος της Επιτροπής κ.Αγριμανάκης Γεώργιος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη
γραμματεία της, δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.
Με τα τακτικά μέλη κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη, και Ζαμπετάκη Φανούριο 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 έκτακτη διά
περιφοράς συνεδρίαση.
Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (διά περιφοράς) σήμερα 17-02-2021 ημέρα Τρίτη, 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.14163/17-02-2021 πρόσκληση της κας Προέδρου, τα
πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τις γραμματείς της Επιτροπής υπαλλήλους του Δήμου
Κουνάλη Κατερίνα, Κυρέζη Μαρία, Σφακιανάκη Μαρία και Φιλιππίδου Ειρήνη.
Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.
Θέμα 2ο : «Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών,
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : Αποπεράτωση
Δημοτικού Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου, λόγω
αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού».
Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.13340/15-02-2021 έγγραφο
του Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:
«Σχετ.: 1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 98 αυτού
2.Το άρθρο 18 της με αρ. πρωτ. 124309/28-12-2020, διακήρυξης του έργου
3.Το από 4-2-2021 έγγραφο 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 συνέχιση της αποχής των
μελών τους από επιτροπές έως 26/2/2021 ή μέχρι την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου
4. Tο με αρ. πρωτ. 11893/10-2-2021 έγγραφο της κας Μαρία Καμπιτάκη Προέδρου της
Επιτροπής διαγωνισμού, υπάλληλο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και σχετικά έγγραφα από μέλη της
Επιτροπής.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 της από 28-12-2020 διακήρυξης του έργου του
θέματος, ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 19/02/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.
Με το με αρ. πρωτ. 11893/10-2-2021 έγγραφό της, η κα Μαρία Καμπιτάκη μας γνωστοποιεί ότι
είναι αδύνατη η συγκρότηση της επιτροπής στις 19/02/2021, λόγω της συμμετοχής των περισσότερων
μελών της επιτροπής(τακτικών και αναπληρωματικών) στην αποχή των ανωτέρω ομοσπονδιών από
επιτροπές έως και 26-02-2021.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής

1

ΑΔΑ: 6Ω1ΑΩ0Ο-ΗΧ3

21PROC008191573 2021-02-24

αποσφράγισης των προσφορών στις 23/4/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.
Συνημμένα : - το με αρ. πρωτ. 11893/10-2-2021 έγγραφο της κας Μαρία Καμπιτάκη και σχετικά
έγγραφα από μέλη της Επιτροπής ».
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον της έκτακτης
συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος ή όχι λόγω συμμετοχής τακτικών μελών -μελών και
προέδρου- στην Απεργία-Αποχή των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ,
ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
είχε οριστεί η 19/02/2021. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχθηκαν τη συζήτηση του θέματος ως
κατεπείγοντος δια περιφοράς.
Η εισήγηση της υπηρεσίας έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια το
Σώμα προχώρησε στη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το με αριθ.πρωτ.13340/15-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων του Δήμου
Ηρακλείου.
2. Τo με αριθ.πρωτ.11893/10-2-2021 έγγραφο της κας Μαρία Καμπιτάκη, υπαλλήλου του Δήμου
Ηρακλείου και Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού και σχετικά έγγραφα από μέλη της
Επιτροπής .
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.4735/2020,
του Ν.4412/2016, 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συζήτησης (δια περιφοράς) για την «Αποπεράτωση
Δημοτικού Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου», λόγω
συμμετοχής τακτικών μελών (μελών και προέδρου) στην Απεργία-Αποχή των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ,
ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί η 19/02/2021.
Β. Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Ιερού
Ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου», στις 23/4/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία
Ηράκλειο, 17-02-2021
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SFAKIA
NAKI
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