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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από τα πρακτικά της 5ης/16-03-2021 συνεδρίασης της  Εκτελεστικής  Επιτροπής του Ενιαίου 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης  Απορριµµάτων  Κρήτης 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28/2021 
 
ΘΕΜΑ:Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού 

∆ιαγωνισµού Μελέτης «Μελέτες Ωρίµανσης Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ»   
 
Στο Ηράκλειο και στο κατάστηµα του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης, 
επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων σήµερα την 16η Μαρτίου 2021, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα από 12:30 έως 13:30 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η 
Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣ∆ΑΚ ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 762/12-3-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Ε. του ΕΣ∆ΑΚ κου Καλογεράκη Ζαχαρία που επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67, Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 & του 
άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για τα θέµατα που 
αναγράφονται στην προαναφερόµενη πρόσκληση. 

Σύµφωνα την αριθµ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Ενηµέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των 
µέτρων για τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας» και την αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ.: 
80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/15-12-2020, τεύχος Β) µε θέµα: Αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία ∆1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα µέτρα 
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και την αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ.: 13085/3-3-2021 
(ΦΕΚ 843, τεύχος Β) µε θέµα: «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστηµα από τη Πέµπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00» οι δια περιφοράς συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγµατοποιούνται 
εφόσον συµµετέχουν τα 2/3 των µελών του συλλογικού οργάνου.  
 
Η Εκτελεστική Eπιτροπή του Συνδέσµου αποτελείται συνολικά από επτά (7) µέλη και για να 
συνεδριάσει δια περιφοράς σύµφωνα µε τα ανωτέρω βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία εφόσον 
παρίστανται τα 2/3 των µελών της. Στην σηµερινή δια περιφοράς συνεδρίαση της Ε.Ε. του 
ΕΣ∆ΑΚ συµµετείχαν και τα επτά (7) µέλη της και ονοµαστικά οι: 
 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλογεράκης Ζαχαρίας, Πρόεδρος Ε.Ε                           Ουδείς 

2. Βαρδαβάς Κων/νος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.  

3. Ζερβάκης Γεώργιος, τακτικό µέλος Ε.Ε.  

4. Κοκοσάλης Εµµανουήλ, τακτικό µέλος Ε.Ε.  

5. Μουρτζανός Παντελής, τακτικό µέλος  Ε.Ε  

6. Μποκέας Μενέλαος, τακτικό µέλος Ε.Ε.  
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7. Νικολιδάκης Γρηγόριος, τακτικό µέλος Ε.Ε.  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Ε.Ε. του ΕΣ∆ΑΚ κα Μαρκοµανωλάκη Άννα. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 21/28-2-2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΣ∆ΑΚ, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στο αριθµ. 1084/30-3-2020 ΦΕΚ, τεύχος Β’ 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. Καλογεράκης Ζαχαρίας ύστερα από 
τη διαπίστωση της συναίνεσης του συνόλου των µελών της Ε.Ε. για δια περιφοράς 
συνεδρίαση κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σύµφωνα µε τις διατάξεις των αριθµ. 
40/20930/31-3-2020 & 77233/13-11-2020  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς 
και της αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ.: 13085/3-3-2021 (ΦΕΚ 843, τεύχος Β) και ενηµέρωσε 
τηλεφωνικά τα µέλη της Ε.Ε. ότι έχει προκύψει ένα θέµα το οποίο θεωρεί κατά την κρίση του 
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα εκτός ηµερήσιας διάταξης το οποίο 
αφορά στην µετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
Μελέτης «Μελέτες Ωρίµανσης Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ». 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί πρώτα αυτό το θέµα προς 
συζήτηση, παρά το ότι δεν συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και της 
αριθµ. 40/20930/31-3-2020 & 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, θα πρέπει να ληφθεί 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 
των µελών της, που να αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέµατος και επίσης να αποφασίσει  
γι' αυτό το θέµα µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων 
της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και της 
αριθµ. 40/20930/31-3-2020 & 77233/13-11-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται  στην ηµερήσια διάταξη 
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης 
προσφορών του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού Μελέτης «Μελέτες Ωρίµανσης Πράσινων Σηµείων 
και ΚΑΕ∆ΙΣΠ» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω 
της κατεπείγουσας φύσης του.  
 
 
Θέµα 1ο(Εκτός Η.∆.): Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού 

∆ιαγωνισµού Μελέτης «Μελέτες Ωρίµανσης Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ»   
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2021 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ∆ΑΚ κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας 
αναφερόµενος στο µοναδικό θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Ε.Ε. την µε 
αριθµ. πρωτ. 765/16-3-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων 
Επεξεργασίας ∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων του  ΕΣ∆ΑΚ η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ:Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού 

∆ιαγωνισµού Μελέτης «Μελέτες Ωρίµανσης Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ». 
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Λαµβάνοντας υπόψη: 

• To N.4412/2016 όπως ισχύει, 

• Τη µε Α∆ΑΜ 21PROC008141804, διακήρυξη του διαγωνισµού του θέµατος, 

• Την υπ’ αριθµ. 23/2021 Απόφαση της ΕΕ του ΕΣ∆ΑΚ για µετάθεση της ηµεροµηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος, 

• Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της αρ. 19/2021 
Απόφασης της ΕΕ ΕΣ∆ΑΚ περί συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισµού, 

εισηγούµαστε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των υποβληθέντων προσφορών 
του διαγωνισµού του θέµατος, την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα µετά την έκδοση του ΦΕΚ. Η 
ώρα αποσφράγισης θα είναι 10π.µ.  

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 της Ε.Ε. κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας κάλεσε την 
Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

• τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 4555/2018 
• το άρθρο 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν. 

4555/18 (ΦΕΚ Α 133/2018)  
• τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν (άρθρο 77 του N. 4555/18, ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος 
Α'). 

• τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν 4635/2019 
• τις διατάξεις την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (αρ 

φύλλου 55/11-3-2020) 

• την µε αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήµων, των περιφερειών και των 
εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων, κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

• την µε αριθµ. πρωτ. 33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων των ∆ήµων» 

• την αριθµ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων» 

• την αριθµ. 60249/22-9-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Συνεδριάσεις ∆Σ και λοιπών συλλογικών οργάνων των ∆ήµων κατά το διάστηµα 
εφαρµογής των µέτρων  για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού. 

• την αριθµ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Ενηµέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων κατά το διάστηµα 
εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας» 

• την αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ.: 13085/3-3-2021 (ΦΕΚ 843, τεύχος Β) µε θέµα: «Έκτακτα 
µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη Πέµπτη 4 
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 

• την αριθµ. 21/28-2-2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΣ∆ΑΚ, η 
οποία δηµοσιεύτηκε στο αριθµ. 1084/30-3-2020 ΦΕΚ  τεύχος Β’, βάσει της οποίας 
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εγκρίθηκε η εκχώρηση αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Εκτελεστική 
Επιτροπή, προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του συνδέσµου 

• την µε αριθµ. πρωτ. 762/12-3-2021 πρόσκληση για διαπεριφοράς συνεδρίαση της 
Ε.Ε. του ΕΣ∆ΑΚ  

• την µε αριθµ. πρωτ. 765/16-3-2021 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Μονάδων Επεξεργασίας ∆ιάθεσης Στερεών Αποβλήτων του  ΕΣ∆ΑΚ και την 
ψηφοφορία που διεξήχθει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Τη µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των υποβληθέντων προσφορών του 
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού Μελέτης «Μελέτες Ωρίµανσης Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ» 
και συγκεκριµένα ορίζει ως νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών του ανωτέρω 
διαγωνισµού, την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα µετά την έκδοση του ΦΕΚ περί συγκρότησης της 
Επιτροπής διαγωνισµού και ώρα αποσφράγισης ορίζεται η 10π.µ.  

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν αµετάβλητοι οι όροι και τα τεύχη του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
Μελέτης «Μελέτες Ωρίµανσης Πράσινων Σηµείων και ΚΑΕ∆ΙΣΠ». 

Γ. Η παρούσα Απόφαση, η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 
4635/2019, της παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (αρ φύλλου 
55/11-3-2020), της αριθµ. 18318/13-3-2020,  των  αριθµ. 40/20930/31-3-2020 και 60249/22-
9-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην 
πρώτη συνεδρίαση, µετά τη λήξη των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωναιού 
COVID-19. 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 28/2021 
Μετά την εξάντληση των θεµάτων εντός και εκτός 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 
 

Καλογεράκης Ζαχαρίας   
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