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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της 17ης/10-11-2021 συνεδρίασης της  Εκτελεστικής  Επιτροπής του 
Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Κρήτης 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  112/2021 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του Διαγωνισμού του Έργου «Μονάδα Επεξεργασίας 
και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» 
 

Στο Ηράκλειο και στο κατάστημα του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, 
επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12:30 έως 13:30 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η 
Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2671/5-11-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Ε. του ΕΣΔΑΚ 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 Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 
80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/15-12-2020, τεύχος Β) με θέμα: Αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία Δ1α/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. την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 
57069/17-9-2021 (ΦΕΚ 4337/18-9-2021, 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 Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 
έως και την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 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 
ΕΣΔΑΚ 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 ΕΣΔΑΚ κα Μαρκομανωλάκη Άννα. 
 
Με την υπ’ αριθμ. 21/28-2-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 1084/30-3-2020 ΦΕΚ, τεύχος Β’ εγκρίθηκε η εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η λειτουργία του συνδέσμου. 
 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ 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 προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Θέμα 4ο: Παράταση προθεσμίας του Διαγωνισμού του Έργου «Μονάδα Επεξεργασίας 
και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112/2021 

 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας 
αναφερόμενος στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Ε.Ε. τη με αριθμ. 
πρωτ. 2631/4-11-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων 
Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ και η οποία έχει ως εξής:  
 
«Θέμα:  Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του Διαγωνισμού του Έργου «Μονάδα 
Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου». 
 

Όπως γνωρίζετε με την 108/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ 

αποφασίστηκε η διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας και 

Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» σε μεταγενέστερη ημερομηνία με 

τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού και συγκεκριμένα παρατάθηκε η προθεσμίας υποβολής των προσφορών  έως 

τις 23/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59 και την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 

Υστέρα από την ως άνω παράταση των προθεσμιών του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς, επανήλθαν με νεότερα αιτήματα για περαιτέρω παράταση και 

συγκεκριμένα: 

Ο οικονομικός φορέας ΤΕΡΝΑ ΑΕ αιτείται για τους λόγους που αναφέρει στο από 15-10-21 

έγγραφό του, να χορηγηθεί νέα παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, έως την 

28-01-2022. 

Ο οικονομικός φορέας WATT ΑΕ με το από 19/10/2021 έγγραφό του αιτείται να γίνει δεκτό το 

αίτημά περί παράτασης του καταληκτικού χρόνου υποβολής των προσφορών κατά ένα (1) 

μήνα, δηλ. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, να συνίσταται σε αυτή της 

23/12/2021, αντί της ως τώρα προαναφερθείσας ως τρέχουσας ορισθείσας καταληκτικής 

ημερομηνίας της 23/11/2021. Η εταιρεία WATT ΑΕ επανήλθε με το από 3/11/2021 αίτημα της 

περί παράτασης του καταληκτικού χρόνου υποβολής των προσφορών, για μεγαλύτερο 

πλέον διάστημα, ώστε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, να συνίσταται σε 

αυτή της 31/01/2022, αντί της ως τώρα προαναφερθείσας ως τρέχουσας ορισθείσας 

καταληκτικής ημερομηνίας της 23/11/2021 

Ο οικονομικός φορέας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ με το από 22/10/2021 και 3/11/2021 έγγραφο του 

αιτείται να χορηγηθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες. 
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Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να χορηγήσετε νέα παράταση των ημερομηνιών διεξαγωγής 

του διαγωνισμού κατά 21 ημέρες, δεδομένου των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων 

υλοποίησης τους έργου που θέτει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

και συγκεκριμένα: 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών προτείνεται η 

14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59 και  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται η 

20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε 

Α.  Τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και 

συγκεκριμένα: την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  έως τις 

14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59 και την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 11.00 . 

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 Δήμων» 

 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 ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων  για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. 
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 την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» 

 την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021, 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 Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 
2021 και ώρα 6:00».  

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

 την με αριθμ. πρωτ. 2671/5-11-2021 πρόσκληση για διαπεριφοράς συνεδρίαση της 
Ε.Ε. του ΕΣΔΑΚ 

 τη με αριθμ. πρωτ. ΕΣΔΑΚ 2631/4-11-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Μονάδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ  

 την αριθμ. 108/2021 προηγούμενη απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ σύμφωνα με την 
οποία η ημερομηνία λήξης για την υποβολή των προσφορών παρατάθηκε κατά 33 
ημέρες   

 την ψηφοφορία που διεξήχθει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την παράταση διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας 

και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» σε μεταγενέστερη ημερομηνία με 
τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:  

Παρατείνει την προθεσμία υποβολής των προσφορών  έως τις 14/12/2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 23:59 και μεταθέτει την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών στις 20/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. 

Με τη λήψη της παρούσας απόφασης η διεξαγωγή της δημοπρασίας έχει παραταθεί 
συνολικά κατά 52 ημέρες σε σχέση με την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής. (33 ημέρες 
παράταση με την αριθμ. 108/2021 απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ και 21 ημέρες με την 
παρούσα απόφαση)  
 
Β. 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 112/2021 
 

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  ΕΣΔΑΚ 
 

Καλογεράκης Ζαχαρίας   
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