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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  231 

(Αριθμός πρακτικού 8) 

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.  

Με τα τακτικά μέλη κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη, Αγριμανάκη Γεώργιο, 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 25-02-2021 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.16862/25-02-2021 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 ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με 

τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95186) ». 

 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.16501/24-02-2021 έγγραφο 

του Τμήματος Οδοποίιας του Δήμου Ηρακλείου,  που έχει ως εξής: 

 

«Έχοντας υπ΄ οψιν  

1. Την με αρ. 803/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Ηρακλείου έγκρισης της μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης. 

2. Την με αρ. 979/2020 απόφαση Ο.Ε Δήμου Ηρακλείου έγκρισης  των όρων δημοπράτησης του 

έργου  (έγκριση αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης με ΑΔΑ : ΩΡΤΚΟΡ1Θ-1Ψ6) 

3. Τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας συμβάσης του έργου 

του θέματος (άνω των ορίων του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (ΑΔΑΜ: 20PROC007888966 2020-12-19). 

4. Τη υπ΄αριθμ 111/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου για τη συγκρότηση της 

επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 

5. Τo  άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση και αιτήσεων συμμετοχής στις 

δημόσιες συμβάσεις έργων). 

6.  Το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου (Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης). 

7. Την ανακοίνωση των ομοσπονδιών ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, 

ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α, ότι σε συνέχεια της κοινής Ανακοίνωσης μας, 

του από 23 Νοεμβρίου 2020 Εξώδικου μας, με το οποίο προκηρύξαμε Απεργία-Αποχή από το 

Μη.Μ.Ε.Δ., όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αλλά και άλλων 

κοινών μας δράσεων (κοινή Συνέντευξη Τύπου, κοινή Στάση Εργασίας στις 8-12-2020, 

Παράσταση Διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και όχι τον Υπουργό στο 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Παράσταση Διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον 

Υπουργό Εσωτερικών στις 3-2-2021, τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με αντιπροσωπείες 
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κομμάτων κ.λπ.) και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφασίζουμε τη 

συνέχιση της Απεργίας-Αποχής και για το διάστημα από 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως και τις 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση 

του Ν.4412/2016,  όπως μας δίνει το δικαίωμα το από 23 Νοεμβρίου2020 κοινό μας Εξώδικο. 

8. Το από 23-3-2021 ενημερωτικό e-mail των ομοσπονδιών ότι κατατέθηκε στις 22/2/2021 το 

νομοσχέδιο στη βουλή προς συζήτηση και ψήφιση και συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή των μελών 

τους. 

9. Τις  δηλώσεις εξαίρεσης των μελών της επιτροπής διαγωνισμού : Ερμείδη Μελπομένη, 

Σπιθάκης Εμμανουήλ και Χαλκιαδάκης Σταύρος , λόγω συμμετοχής τους στην απεργία – 

αποχή των ομοσπονδιών ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και 

ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

του εν λόγω έργου, όπως έχει οριστεί στην ανωτέρω (3) σχετική αναλυτική διακήρυξη του έργου, 

ήτοι στις  03-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. λόγω  αδυναμίας συγκρότησης της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω (5) & (6) σχετικών, αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η 

αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

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

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην μετάθεση της ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη 

ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική 

Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού 992.000,00 ευρώ, στις  

31-03-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Συνημμένα:   

• Η ανακοίνωση των ομοσπονδιών  

• Οι δηλώσεις εξαίρεσης των μελών της επιτροπής λόγω συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή». 

 

 

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

συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος ή όχι, λόγω χρονικών προθεσμιών, καθότι η αποσφράγιση 

του διαγωνισμού είναι στις 03/03/2021.  

Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχθηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος σε έκτακτη 

συνεδρίαση δια περιφοράς.  

 

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 αποφάσεως. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Το με αριθ.πρωτ.16501/24-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Οδοποίιας του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Tις με αριθμό 803/2020, 979/2020 και 111/2021 αποφάσεις της.  

3.  Την ανακοίνωση των ομοσπονδιών. 

4.  Τις  δηλώσεις εξαίρεσης των μελών της επιτροπής λόγω συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή. 

5.  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, 
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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.  

 

                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής 

διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 

δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού 

992.000,00 ευρώ, στις  31-03-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ., όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στην εισήγηση της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται αυτούσια στο ιστορικό της παρούσας .-  

  

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η  Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο,     26-02-2021 

Η Γραμματέας 
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