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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  340 

(Αριθμός πρακτικού 13) 

H Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη 

Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αναστασάκη Ιωάννη, 

Αρχοντάκη-Καλογεράκη Στυλιανή, Βουρεξάκη Γεώργιο,  Παπαδάκη - Σκαλίδη Ειρήνη και Σισαμάκη 

Γεώργιο.  

Απόντων των κ.κ. Αγαπάκη Δημητρίου, Αγριμανάκη Γεωργίου,  Ζαμπετάκη Φανουρίου και Λυγερού 

Ηλία τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν. 

Συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 06/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πμ., 

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.28821/02-04-2021 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 28º: «Ανάκληση της 301/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση για 

την 2η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: 

«Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού του Αγ.Βλάση και β) στην 

οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη»  

 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.28552/01-04-2021 έγγραφο 

του Τμήματος Τεχνικής & Γραμμ. Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του 

Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:  

«Για το έργο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

➢ Με την υπ’ αρ. 958/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του 

έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών α) στην περιοχή του οικισμού του Αγ.Βλάση και β) 

στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη» με ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν και οι όροι 

δημοπράτησης. 

➢ Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 421.774,19 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).  

➢ Το έργο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-

7336.063. 

➢ Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 110370/17-11-2020 πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-1743, 

ΑΔΑ:60Φ80Ο-6ΛΒ) με πίστωση 30.000,00 € για το έτος 2020 και 493.000,00 € για το έτος 2021. 

➢ Με την υπ αρ πρωτ 11226/23-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχθηκε 

η νομιμότητα της υπ’ αρ. 958/2020  Απόφασης της Ο.Ε.. 

➢ Με την υπ αρ πρωτ 123675/23-12-2020 Προκήρυξη και την με αρ 20PROC007913369 Διακήρυξη 

δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11η Ιανουαρίου 
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2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ και ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 14η Ιανουαρίου 2021, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.   

➢ Ο διαγωνισμός διεξήχθη ομαλά και σε αυτόν υπέβαλαν προσφορά πέντε (5) οικονομικοί φορείς. 

➢ Με τις υπ’ αρ 1043/07-01-2021, 1044/07-01-2021, 1193/08-01-2021, 1760/11-01-2021, 1761/11-01-

2021 δηλώσεις τους, πέντε από τα έξι μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της επιτροπής 

Διαγωνισμού δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην αποχή-απεργία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ – ΠΟΜΗΤΕΔΥ 

μέχρι και τις 22/1/2021 και επομένως δεν θα αποσφραγίσουν τις προσφορές στις 14 Ιανουαρίου 2021. 

➢ Με την υπ’ αρ. 30/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η αποσφράγιση του διαγωνισμού 

μετατέθηκε για τις 4 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00. 

➢ Με τις υπ’ αρ 5984/25-01-2021, 6200/25-01-2021, 6205/25-01-2021, 5980/25-01-2021, 6203/25-01-

2021 δηλώσεις τους, πέντε από τα έξι μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της επιτροπής 

Διαγωνισμού δήλωσαν εκ νέου ότι συμμετέχουν στην αποχή-απεργία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ – 

ΠΟΜΗΤΕΔΥ, η οποία συνεχίστηκε μέχρι και τις 04/03/2021 οπότε και ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου 

για τα δημόσια έργα (N. 4872/2021) 

➢ Με την απόφαση 301/2021 της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκε ως νέα ημερομηνία 

αποσφράγισης η 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00πμ όμως δεν προλάβαμε να ενημερώσουμε 

εγκαίρως, στο διάστημα που απαιτείται, τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να εγκρίνετε: 

 

1) Την ανάκληση της με αρ. 301/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

2) Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού στις 21 Απριλίου 2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.». 

 

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.28552/01-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής & Γραμμ. Υποστήριξης 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Τις με αριθμό 958/2020 και 30/2021 αποφάσεις της.   

3. Τις με υπ’αρ.5984/25-01-2021, 6200/25-01-2021, 6205/25-01-2021, 5980/25-01-2021, 

6203/25-01-2021 δηλώσεις των πέντε (από τα έξι) μελών (τακτικά και αναπληρωματικά) της 

επιτροπής Διαγωνισμού, λόγω της συμμετοχής τους στην Απεργία-Αποχή των ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ – 

ΠΟΜΗΤΕΔΥ. 

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   

 

Α. Ανακαλεί την με αρ. 301/2021 απόφασης της. 
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Β. Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού στις 21 

Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.- 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η Πρόεδρος                          Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο, 08-04-2021 

Η Γραμματέας 
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