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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 65
(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 1º εκτός ημερησίας διάταξης : «Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», λόγω
αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού».
Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.10499/05-02-2021 έγγραφο
του Τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:
«Σχετ.: Tο με αρ.πρωτ.6770/27-01-2021 έγγραφο του κ. Τζαγάκη Μιχαήλ, Προέδρου της Επιτροπής
διαγωνισμού.
Έχοντας Υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014),
β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15),
γ. της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010),
δ. του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114Α/2006),
ε. τις διατάξεις της παρ. 3Β, του άρθρου 94, του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 31, του Ν.
4257/2014,
2. το Νόμο 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,
3. την υπ’ αρίθμ. 796/2020 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης για την
εκτέλεση του έργου και ορίστηκε ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού στις 5 Ιανουαρίου
2021
4. την υπ’ αρίθμ. 1024/2020 (ΑΔΑ:662ΗΩ0Ο-Ο56) Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Ηρακλείου, με την οποία
εγκρίθηκε η Επιτροπή του διαγωνισμού, με Πρόεδρο της Επιτροπής τον κο Τζαγάκη Μιχαήλ,
υπάλληλο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.
5. Το άρθρο 18 της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 20PROC007830827 2020-12-11), με
α/α 94890 στο ΕΣΗΔΗΣ
6. την από 30/09/2020 ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. με αριθμό ταυτότητας: mimedecb-a-2-id-aa-7323-eba-2020-09-30-10:00:00.000000, για τη σύσταση της Επιτροπής
Διαγωνισμού του υπόψη έργου.
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7. την υπ’ αρίθμ. 5/2021 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών, της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του
έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, λόγω
αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 της από 11-12-2020 διακήρυξης του έργου του
θέματος, ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 5/01/2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Με την 5/2021 απόφαση Ο.Ε. μετατέθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης στις 27 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ,
Με το με αρ. πρωτ. 6770/27-01-2021 έγγραφό του, η κ. Τζαγάκη Μιχαήλ μας γνωστοποίησε ότι
ήταν αδύνατη η συγκρότηση της επιτροπής στις 27/01/2021, λόγω της συμμετοχής των περισσότερων
μελών της επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) στην αποχή της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ έως 5-2-2021
αρχικά και έως 26-02-2021 στη συνέχεια.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε :
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή
Διαγωνισμού στις 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. ώστε ακολούθως να γίνουν οι
σχετικές ενημερώσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Συνημμένα
- Το με αρ.πρωτ.6770/27-01-2021 έγγραφο του κ. Τζαγάκη Μιχαήλ».

Στη συνέχεια η κα Προέδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον
της συζήτησης του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ή όχι, λόγω χρονικών προθεσμιών, καθότι η
αποσφράγιση του διαγωνισμού ήταν στις 27/01//2021. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχθηκαν τη
συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.
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.10499/05-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου
Ηρακλείου.
2. Τις με αριθμό 796/2020, 1024/2020 και 5/2021 αποφάσεις της.
3. Tο με αρ.πρωτ.6770/27-01-2021 έγγραφο του κ. Τζαγάκη Μιχαήλ, Προέδρου της Επιτροπής
διαγωνισμού.
4. 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. .-
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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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