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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Της  60ης  έκτακτης δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 

 
 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 

    
Στα Χανιά, σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. έως 12.00 διεξήχθη έκτακτη διά 
περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 
18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 
71342/6.11.2020 (Β΄4899), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66095/16-12-2020 πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και 
κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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.  
  

 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος  1. Αποστολάκης Σπυρίδων 
2. Ζερβουδάκη Ελένη  2. Δρακάκης Πέτρος 
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ  3. Γιακουμογιαννάκης Μύρων 
4. Μιχαηλάκης Στυλιανός  4. Σπυριδάκης Ιωάννης 
5. Νικηφοράκης Ιωάννης    
6. Ξανθουδάκης Γεώργιος    
7. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος    

 
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7) μέλη. 
 
 
Τέθηκε  υπόψη της επιτροπής η εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 66070/16-12-2020 εισήγηση του Γραφείου 
Προμηθειών του Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψιν: 
Α)Την από  15/12/20 αίτηση της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε  για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής 
προσφορών για τον διαγωνισμό προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Χανίων, με αρ. διακήρυξης 
61499/20-11-20 και συστ.αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 102363,  λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της πανδημίας COVID-19, 
 
Β) Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68),  η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) - η ισχύς ανωτέρω  άρθρου  παρατείνεται έως την 31.12.2020. (άρθρο 
29 του Ν.4753/2020) - και οι οποίες ορίζουν ότι «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως 
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: 

1. η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, 
2. η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη 

δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
3. η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης 

αυτών και 
4. η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την 

οικεία απόφαση»  

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83/
ΑΔΑ: ΨΣ4ΟΩΗ5-Σ4Ν



 

και προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, στον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό 
άνω  των ορίων με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων του Δήμου Χανίων»  με αρ. διακήρυξης 61499/20-11-20, α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 102363, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών 23.12.2020  και ώρα 15.30 μ.μ., την παράταση για 
επτά  (7) ημέρες, ήτοι έως 30.12.2020 και ώρα 15.30 μ.μ., της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς 
και την συνακόλουθη αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών 
συμμετοχής σε 07.01.2021  και ώρα 08.30 π.μ. 

Παρακαλούμε όπως,   

- εγκρίνετε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων, για επτά  (7) ημέρες, ήτοι έως 30.12.2020 και ώρα 15.30 μ.μ., καθώς και την συνακόλουθη αλλαγή της 
ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 07.01.2021  και ώρα 
08.30 π.μ. 

-  επικαιροποιήσετε τις αριθ.544/2019 και 8/2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής 
εκτέλεσης διαδικασιών του άρθρου 26 και 117 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη συμβάσεων Προμηθειών-Υπηρεσιών, 
έτους 2020, να εξακολουθεί να ισχύει και για τον εν λόγω διαγωνισμό προμήθειας απορριμματοφόρων  οχημάτων του Δ. 
Χανίων.                                                                           

 

Τέθηκε υπόψη της επιτροπής ότι τόσο η συνεδρίαση  όσο και το θέμα σχετικά με την παράταση της καταληκτικής 
προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Χανίων 
κρίνονται ως κατεπείγοντα, καθώς το αίτημα εταιρείας για την έγκριση παράτασης υποβλήθηκε στις 15/12/2020, η 
καταληκτική ημερομηνία είναι στις 23/12/2020, και χρειάζεται χρόνος προκειμένου να γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες 
δημοσιεύσεις. 
 
Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.  
 
 
Κατόπιν αυτών  και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του  
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), την υπ΄ αρ. 471/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 

αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, την αρ.πρωτ.9965/05-11-2020 απόφαση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την  αριθ.2/2020 Απόφαση Έγκρισης Πολυετών Δαπανών για την 
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης, την υπ’ αριθμ.  661/2020 (ΑΔΑ:67ΠΦΩΗ5-ΑΕ3) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και την  από  15/12/2020 αίτηση της εταιρείας 

ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε  για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής προσφορών 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1) Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 

2) Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» με αρ. διακήρυξης 61499/20-11-2020, α/α ΕΣΗΔΗΣ 102363, για επτά  (7) 
ημέρες, ήτοι έως 30.12.2020 και ώρα 15.30 μ.μ., καθώς και την συνακόλουθη αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης των 
τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 07.01.2021  και ώρα 08.30 π.μ., προς διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, στον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό. 

3) Επικαιροποιεί τις αριθ. 544/2019 και 8/2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής 
εκτέλεσης διαδικασιών του άρθρου 26 και 117 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη συμβάσεων Προμηθειών-Υπηρεσιών, 
έτους 2020, ώστε να εξακολουθεί να ισχύει και για τον εν λόγω διαγωνισμό προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων του 
Δήμου Χανίων.                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΣ4ΟΩΗ5-Σ4Ν



 
 
     Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 758/2020. 
 
 
 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
Τσουκαλά Ουρανία  

 

ΑΔΑ: ΨΣ4ΟΩΗ5-Σ4Ν
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