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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»
Στα Χανιά, σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5859/07-02-2020 πρόσκληση που
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.
4623/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
Ζερβουδάκη Ελένη
Νικηφοράκης Ιωάννης
Ξανθουδάκης Γεώργιος
Αποστολάκης Σπυρίδων
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Καλογριδάκης Μιχαήλ
Μιχαηλάκης Στυλιανός
Δρακάκης Πέτρος
Γιακουμογιαννάκης Μύρων
Σπυριδάκης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μουρνιών, κ.
Σχοινάς Μιχαήλ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη λήψη της υπ΄ αριθμ. 42/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθαν οι κ.κ. Καλογριδάκης
Μιχαήλ και Σπυριδάκης Ιωάννης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 5803/07-022020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Την απόφαση 26804/2011 ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) (Φ.Ε.Κ. 1427/Β'/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 2012) και την Τροποποίηση
της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β’ 1494)», ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019
2. Την με αρ. 490/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού.
3. Το άρθρο 12.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο : «Σε περίπτωση
καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί κατά χρονικό διάστημα, όσο και η
καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων.»
4. Το άρθρο 13 της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο : «Καμία παράταση της
προθεσμίας υποβολής των μελετών δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης τυχόν μη τήρησης των προθεσμιών του
άρθρου 12.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι
εκπρόσωποι.»
5. Το γεγονός ότι τα υποβληθέντα ερωτήματα απαντήθηκαν την Παρασκευή 7-2-2020 αντί της καθορισμένης
ημερομηνίας (Δευτέρα 3-2-2020) , δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση στην κοινοποίηση των απαντήσεων κατά
τέσσερις ημερολογιακές ημέρες,
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6. το γεγονός ότι για την καθυστέρηση αυτή ενημερώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με το από 3-2-2020 Δελτίο
Τύπου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,
Σας παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της αρχικής προθεσμίας υποβολής των μελετών του
αναφερόμενου στο θέμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, κατά τέσσερις ημέρες δηλαδή μέχρι την 12η Ιουνίου 2020 , ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α’), του Ν.
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 και ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 490/2019 (ΑΔΑ:
ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων της διακήρυξης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση της αρχικής προθεσμίας υποβολής των μελετών η οποία ήταν η 8 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00 μ.μ. και είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 490/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 452/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ», κατά τέσσερις ημέρες, δηλαδή μέχρι την
12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας

Τσουκαλά Ουρανία

