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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από τα πρακτικά της 7ης/20-02-2018 συνεδρίασης της  Εκτελεστικής  Επιτροπής του 
Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων  Κρήτης  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  49/2018 
 
ΘΕΜΑ: Αναβολή διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
µελέτης µε τίτλο: "Μελέτες για την ωρίµανση των έργων κατασκευής πράσινων 
σηµείων στους ∆ήµους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού και Βιάννου της 
ΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας της ΠΕ Λασιθίου"  
 
Στο Ηράκλειο και στο κατάστηµα του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης, 
επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων σήµερα την 20η Φεβρουαρίου 2018, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ 
ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 411/16-02-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Ε.Ε. του ΕΣ∆ΑΚ κου Μαµουλάκη Χαράλαµπου για τακτική συνεδρίαση που επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95, Ν.3463/2006 και του άρθρου 
67, Ν.3852/2010 προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα που αναγράφονται στην 
προαναφερόµενη πρόσκληση. 
 
Η Εκτελεστική Eπιτροπή του Συνδέσµου σύµφωνα µε τα άρθρα 245 επόµενα σε συνδυασµό 
µε τα άρθρα 103 επόµενα του Ν. 3463/2006 και τα άρθρα 72 επόµενα του Ν. 3852/2010 
βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά 
που απουσιάζουν. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ αποτελείται από πέντε τακτικά  
καθώς και δύο αναπληρωµατικά µέλη  (άρθρο 246, παρ. 8 του Ν. 3463/2006) και σήµερα 
παρόντα ήταν τρία (3) τακτικά µέλη.   

 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο πέντε (5) τακτικών 
µελών παραβρεθήκαν στη συνεδρίαση τρία (3) τακτικά µέλη και ονοµαστικά οι: 
 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαµουλάκης Χαράλαµπος, Πρόεδρος Ε.Ε 1.Καλογεράκης Ζαχαρίας, τακτικό µέλος Ε.Ε. 

2. Μουρτζανός Παντελής, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. 2. Πατεράκης Θεόδωρος, τακτικό µέλος  Ε.Ε. 

3. Τζεδάκης ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος Ε.Ε.  
 
Οι απόντες κλήθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 411/16-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του 
ΕΣ∆ΑΚ κ. Μαµουλάκη Χαράλαµπου, η οποία κοινοποιήθηκε νόµιµα.   
 
Επίσης παρόντες στη συνεδρίαση ήταν  ο ∆/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων 
Επεξεργασίας ∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣ∆ΑΚ κ. Στυλιανίδης Νικόλαος, ΠΕ3 
Πολιτικών Μηχανικών καθώς και ο ∆/ντης ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
ΕΣ∆ΑΚ κ. Βαρούχας Γεώργιος, ΠΕ1 ∆ιοικητικού.  
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Παρούσα επίσης ήταν και η Γραµµατέας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου 
Μαρκοµανωλάκη Άννα για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 2/23-1-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΣ∆ΑΚ 
εγκρίθηκε η εκχώρηση αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Εκτελεστική 
Επιτροπή, προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του συνδέσµου. 
 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ∆ΑΚ κ. Μαµουλάκης Χαράλαµπος 
ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειµένου να 
συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Θέµα 1: Αναβολή διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
µελέτης µε τίτλο: "Μελέτες για την ωρίµανση των έργων κατασκευής πράσινων 
σηµείων στους ∆ήµους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού και Βιάννου της 
ΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας της ΠΕ Λασιθίου"  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  49/2018 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. κ. Μαµουλάκης Χαράλαµπος αναφερόµενος στο πρώτο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Ε.Ε. την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 385/16-2-2018 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων Επεξεργασίας ∆ιάθεσης 
Στερεών Αποβλήτων του ΕΣ∆ΑΚ η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Αναβολή διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
µελέτης µε τίτλο: "Μελέτες για την ωρίµανση των έργων κατασκευής πράσινων 
σηµείων στους ∆ήµους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού και Βιάννου της 
ΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας της ΠΕ Λασιθίου"  
 

Λαµβάνοντας υπόψη 

 
• Τη µε Α∆ΑΜ 18PROC002619483, Α∆Α ΨΤΓΙΟΡ2Ω-8Ο∆ διακήρυξη του διαγωνισµού.  
• Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της αρ. 42/2018 

Απόφασης ΕΕ ΕΣ∆ΑΚ περί συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισµού του θέµατος 

 

παρακαλούµε όπως προβείτε σε παράταση της προθεσµίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισµού του θέµατος. Συγκεκριµένα προτείνεται: 

α) ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος η 28/2/2018, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ.  

β) ως νέες προθεσµίες για συµπληρωµατικές πληροφορίες: έως την 22/2/2018 η αναθέτουσα 

αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 26/2/2018. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν αµετάβλητοι οι όροι και τα τεύχη του διαγωνισµού του θέµατος. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.» 

 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρήσει 
στη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συνδέσµου.  
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Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αφού έλαβε υπόψη: 

• την µε αριθµ. πρωτ. Οικ. 385/16-2-2018 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Μονάδων Επεξεργασίας ∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣ∆ΑΚ 

• τη µε Α∆ΑΜ 18PROC002619483, Α∆Α ΨΤΓΙΟΡ2Ω-8Ο∆ διακήρυξη του διαγωνισµού.  
• το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της αρ. 42/2018 

Απόφασης ΕΕ ΕΣ∆ΑΚ περί συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισµού του θέµατος 
και τη συζήτηση που ακολούθησε  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την παράταση της προθεσµίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού µε τίτλο: "Μελέτες 

για την ωρίµανση των έργων κατασκευής πράσινων σηµείων στους ∆ήµους Ηρακλείου, 

Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού και Βιάννου της ΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύµνου, Αγ. Νικολάου, 

Ιεράπετρας και Σητείας της ΠΕ Λασιθίου" και συγκεκριµένα: 

Α) Ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος ορίζεται η 

28/2/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ.  

Β) Ορίζονται νέες προθεσµίες για συµπληρωµατικές πληροφορίες: έως την 22/2/2018 η 

αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 26/2/2018. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν αµετάβλητοι οι όροι και τα τεύχη του εν λόγω διαγωνισµού. 
 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 49/2018 

Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και 
υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: (Ακολουθούν υπογραφές)  
 
Ο Πρόεδρος  της ΕΕ              Ο Αντιπρόεδρος                    Η Γραµµατέας               Τα µέλη 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του  ΕΣ∆ΑΚ 
 

Μαµουλάκης Χαράλαµπος      
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