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ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2020 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 

σύμφωνα με το άρθρο 42 της Π.Ν.Π  «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ. Α’),   

της με αριθμό 194/2020 Απόφασης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ:6ΥΤΔΩΞ5-6Α7)  

& της  με αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  124/2020 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Χημικών Υλικών για τη ΔΕ Πλατανιά, 

με συνοπτικό διαγωνισμό 

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 και ώρες 11:00πμ έως 1:00μμ   συνήλθε σε Έκτακτη Δια Περιφοράς συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ) ύστερα από 

την με αρ. πρωτ.  1397/23-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με  την παρ. 2 του άρθρου 

4 του ν.1069/1980, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Μαυρογένης Ευτύχης, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, ως Πρόεδρος 

2. Αναγνωστάκη Ελευθερία, δημότισσα Πλατανιά, ως Αντιπρόεδρος 

3. Αρχοντάκης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, ως μέλος 

4. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας, ως μέλος 

5. Δασκαλάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, ως μέλος 

6. Βουλγαράκης Μανούσος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, ως μέλος 

7. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας, ως μέλος 

8. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας, ως μέλος 

9. Μπεμπλιδάκης Κων/νος, δημότης Πλατανιά, ως μέλος 

10. Χανιωτάκη Αθηνά, εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, ως μέλος 

11. Τραγιάννης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Χανίων, ως μέλος 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 42 

της Π.Ν.Π «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1409/23-04-2020 
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75/30-03-2020 τ. Α’), της με αριθμό 194/2020 Απόφασης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ:6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) & της  με αρ. 

40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ). 

Στη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης δεν συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. κ. Δασκαλάκης Νικόλαος, 

Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, Βεριβάκη Μαστοράκη Γεωργία και Χανιωτάκη Αθηνά. 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Χημικών Υλικών για τη ΔΕ Πλατανιά, 

με συνοπτικό διαγωνισμό 

Στη συνέχεια ακολουθεί η με αρ. πρωτ.  1393/22-04-2020 εισήγηση , η οποία αναφέρει: 

Με τη με αρ. 113/20 (ΑΔΑ:6ΣΥΓΟΕΠ3-ΒΗΩ) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ εγκρίθηκε η ανάθεση της Προμήθειας 

Χημικών Υλικών για τη Δ.Ε. Πλατανιά, με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1342/16-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006589694) Διακήρυξη, στην οποία 

ορίζεται σαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 29η Απριλίου 2020 και ώρα 09:00π.μ..  

Στην πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας τρεις οικονομικούς φορείς κατέθεσαν αιτήματα σχετικά με την προθεσμία 

υποβολής προσφορών, τα οποία θα πρέπει κατεπειγόντως να εξεταστούν, πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε να 

γίνει η έγκαιρη ενημέρωση των οικονομικών φορέων. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το με αρ. πρωτ: 1361/21-04-2020 Αίτημα για παράταση του οικονομικού φορέα ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Α. ΧΗΜΙΚΑ 

Α.Ε., όπου αναφέρεται: «δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί λόγω του κορονοϊού και κατ΄ επέκταση του 

τρόπου που λειτουργούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις σας γνωρίζουμε ότι: α) Για την έκδοση 

εγγυητικής επιστολής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απαιτείται να οριστεί ραντεβού με την 

Υπηρεσία το οποίο κλείνεται σε λίγες ή περισσότερες ημέρες από τη σχετική αίτηση, ανάλογα με το φόρτο 

εργασίας της Υπηρεσίας. Από την πλευρά μας ήδη έχουμε προχωρήσει στην αίτηση και αναμένουμε απάντηση. 

Επίσης στην έκδοση εγγυητικής από Τράπεζα, παρουσιάζονται αντίστοιχες καθυστερήσεις καθώς λειτουργούν 

με μειωμένο προσωπικό. β)  από τις εταιρείες courier μας έχουν ενημερώσει ότι σε περιπτώσεις, οι παραδόσεις 

μπορεί να φτάσουν έως και τις 10-15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής. Για τους ανωτέρω λόγους και για 

να διασφαλιστεί η συμμετοχή μας στη διαγωνιστική διαδικασία, αιτούμαστε την παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως τις 20 Μαΐου κατ΄ελάχιστον»   

2. Το από 21-04-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπληρωματικό του σημείου 1) του οικονομικού 

φορέα ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε., όπου αναφέρεται «Συμπληρωματικά της αίτησής μας για παράταση, 

σας παραθέτω παρακάτω την απάντηση που λάβαμε σήμερα από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

Αθηνών. Όπως θα δείτε η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που μας δίνουν για έκδοση εγγυητικής είναι η 08/05» 

3. Το με αρ. πρωτ: 1376/22/04/2020 Αίτημα για παράταση του οικονομικού φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΗΜΙΚΑ, 

όπου αναφέρεται: «Οι λόγοι που αιτούμαστε την συγκεκριμένη παράταση είναι οι εξής:     1. Η εγγυητική 

επιστολή λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον covid19 κάνει πάνω από 5 ημέρες να εκδοθεί, 2. Ο χρόνος 

παράδοσης των φακέλων από τις εταιρίες ταχυμεταφορών είναι απρόβλεπτος λόγω φόρτου εργασίας.» 
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4. Το με αρ. πρωτ: 1387/22-04-2020 Αίτημα για παράταση του οικονομικού φορέα ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΕΒΕ , όπου αναφέρεται: «λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τον covid-19 και κατ  ́επέκταση 

των καθυστερήσεων που προκύπτουν από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες ταχυμεταφοράς, ζητούμε 

την κατανόηση σας και αιτούμαστε παράταση μέχρι τις 12.05.2020 για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που είχε 

προγραμματιστεί για τις 29.04.20» 

5. Τη δυσχέρεια των οικονομικών φορέων στην έγκαιρη έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής από τα 

πιστωτικά ιδρύματα λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του COVID19 

6. Τους μεγαλύτερους χρόνους που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς για την προετοιμασία των 

έγχαρτων προσφορών, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία των εργαζομένων από τον 

covid19 και την υιοθέτηση της εξ’ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων τους σύμφωνα με την  ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/τεύχος Α΄/11 Μαρτίου 2020) 

7. Τους διευρυμένους χρόνους παράδοσης που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών λόγω των 

έκτακτων συνθηκών και της αυξημένης ζήτησης που προέκυψε από την πανδημία του COVID19 

8. Το γεγονός ότι με τη χορήγηση παράτασης δε θίγονται οι βασικές αρχές των δημοσίων συμβάσεων και κυρίως 

του ανταγωνισμού, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, αντιθέτως διευκολύνεται και προωθείται ο 

υγιής ανταγωνισμός. 

9. Το γεγονός ότι η χορήγηση παράτασης παρέχει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να συμμετέχουν στη 

διαδικασία, το οποίο είναι προς όφελος της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 1342/16-04-2020 (ΑΔΑΜ: 

20PROC006589694) Διακήρυξης ως εξής: 

i. Εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την  Προμήθεια Χημικών Υλικών για τη ΔΕ 

Πλατανιά, με συνοπτικό διαγωνισμό  

ii. Ορίσετε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη δεκατέσσερις  (14) Μαΐου 2020 και 

ώρα 12:00 μ.μ. 

iii. Ορίσετε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την ίδια ημερομηνία δηλ. την Πέμπτη δεκατέσσερις  

(14) Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Κατά τα λοιπά  δεν υπεισέρχεται καμία άλλη αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκαν με την με 

αρ. 113/20 (ΑΔΑ:6ΣΥΓΟΕΠ3-ΒΗΩ) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 

Η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικών 

υλικών της ΔΕ Πλατανιά, με συνοπτικό διαγωνισμό, θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ και θα δημοσιευθεί  στην ημερήσια τοπική εφημερίδα 

«Χανιώτικα Νέα» όπως προβλέπεται. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 1342/16-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006589694) Διακήρυξης ως 

εξής: 

1. παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για την  Προμήθεια Χημικών Υλικών για τη ΔΕ Πλατανιά, με 

συνοπτικό διαγωνισμό  

2. ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη δεκατέσσερις  (14) Μαΐου 2020 και 

ώρα 12:00 μ.μ. 

3. ορίζει ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την ίδια ημερομηνία δηλ. την Πέμπτη δεκατέσσερις  (14) 

Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. 

 

Κατά τα λοιπά  δεν υπεισέρχεται καμία άλλη αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκαν με την 

με αρ. 113/20 (ΑΔΑ:6ΣΥΓΟΕΠ3-ΒΗΩ) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ. 

 

Η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικών 

υλικών της ΔΕ Πλατανιά, με συνοπτικό διαγωνισμό, θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ και θα δημοσιευθεί  στην ημερήσια τοπική 

εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» όπως προβλέπεται. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 124/2020 

 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Αναγνωστάκη Ελευθερία 

Μαυρογένης Ευτύχης Αρχοντάκης Χρήστος 

 Βουλγαράκης Μανούσος 

 Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 

 Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία 

 Μπεμπλιδάκης Κων/νος 

 Χανιωτάκη Αθηνά 

 Πεκρίδης Γεώργιος 
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