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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  125 

(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 62º : «Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με 

τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” (αρ. 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95396)». 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.8314/05-02-2021 έγγραφο 

του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου σε ορθή επανάληψη, που έχει ως εξής:  

«Σχετ.:   

1. H με αρ.813/06-10-2020 (αρ. πρακτικού 39) απόφαση Ο.Ε Δήμου Ηρακλείου έγκρισης των 

τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος (αρ. 

10223/27-11-2020 εγκριτικής απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). 

2. Η με αρ.13/12-01-2021 (αρ. πρακτικού 1) απόφαση Ο.Ε Δήμου Ηρακλείου συγκρότησης 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

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

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (ΑΔΑΜ: 

20PROC007885986 2020-12-18). 

4. Το με αρ. πρωτ. 6579/26-01-2021 έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου του θέματος περί αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, λόγω της 

συμμετοχής των μελών στην Απεργία-Αποχή των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, 

ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ. 

5. Την παρ. 1, περ. α) του άρθρου 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). 

 

Κατόπιν του ανωτέρω (4) σχετικού εγγράφου του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 

«Συντηρήσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ηρακλείου», κυρίου Ταβερναράκη Γεωργίου, περί 

αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού λόγω της συμμετοχής των μελών στην Απεργία-

Αποχή των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, 

από 23-01-2021 έως και 05-02-2021, σας γνωρίζουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική 
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αποσφράγιση των προσφορών του εν λόγω έργου, όπως έχει οριστεί στην ανωτέρω (3) σχετική 

αναλυτική διακήρυξη του έργου, ήτοι την 27η-01-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

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. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, 

στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 

Για τους ανωτέρω λόγους και εξαιτίας της συνέχισης της Απεργίας-Αποχής των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, 

ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ με νέα ανακοίνωση από 5-02-2021 

έως και 26-02-2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν. 

4412/2016, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 

σύμβασης του έργου: «Συντηρήσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ηρακλείου», συνολικού 

προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ, την 24η-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Συνημμένα:  Το με αρ. πρωτ. 6579/26-01-2021 έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

του θέματος περί αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, λόγω της συμμετοχής των μελών στην 

Απεργία-Αποχή των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ». 

 

 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία η κα Πρόεδρος πρότεινε να 

γίνει δεκτή η ανωτέρω εισήγηση.  

Η πρόταση της κας Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια η 

κα Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 

                                                    

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το με αριθ.πρωτ.8314/05-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου 

Ηρακλείου σε ορθή επανάληψη. 

2. Τις με αριθμό 813/2020και 13/2021 αποφάσεις της.   

3. Το με αρ.πρωτ.6579/26-01-2021 έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου του θέματος περί αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, λόγω της 

συμμετοχής των μελών στην Απεργία-Αποχή των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, 

ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ. 

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 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 την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής 

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

Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ, την 

24η-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.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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