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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 52ης τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΧΑΝΙΩΝ»

Στα Χανιά, σήμερα την 17η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (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, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020 όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 Β’ 1704 και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60455/13-11-2020 πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό 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
Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
Ζερβουδάκη Ελένη
Καλογριδάκης Μιχαήλ
Μιχαηλάκης Στυλιανός
Ξανθουδάκης Γεώργιος
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος

1.
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4.
5.
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ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Νικηφοράκης Ιωάννης
Αποστολάκης Σπυρίδων
Δρακάκης Πέτρος
Γιακουμογιαννάκης Μύρων
Σπυριδάκης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 59814/11-11-2020
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά :

1. Η με αριθμ. 490/03-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων , με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού.
2. Η με αριθμ. 336/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΗ5-ΓΙ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων όπου
συγκροτείται η κριτική επιτροπή του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγραφα η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού “ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ” , συνεδρίασε στα Χανιά σε αίθουσα του Πρώην Δημαρχείου Νέας Κυδωνίας , στις 07-10-2020
έπειτα από την με αρ.πρωτ. 50557/28-09-2020 πρόσκληση . Η Κριτική Επιτροπή ολοκλήρωσε το 1ο στάδιο της διαδικασίας
κρίσης που αφορά στην αποσφράγιση των μελετών και στην προκαταρτική εξέταση των συμμετοχών. Σε επόμενη συνεδρίασή
της η Κριτική Επιτροπή προχώρησε στο 2ο στάδιο της διαδικασίας με συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των υποβληθέντων
μελετών.
Για την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου και την τελική απονομή βραβείων (3ο στάδιο ), η επιτροπή θα πρέπει να συνέλθει
ξανά στα Χανιά ώστε να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 40 ημερολογιακές ημέρες από την αποσφράγιση των μελετών,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 21.8 της Διακήρυξης.
‘’ Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφαση της μέσα σε 40 ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση των
μελετών. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το
διπλάσιο του παραπάνω χρόνου), σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.’’
Καθώς οι ορισμένοι από το ΥΠΕΚΑ κριτές έχουν έδρα την Αθήνα , η ορισμένη κριτής ''εκ προσωπικοτήτων'' έχει έδρα την
Θεσσαλονίκη και η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερες συνθήκες απαγόρευσης μετακινήσεων λόγω covid 19 , παρακαλούμε να
παραταθεί η προθεσμία του άρθρου 21.8 της Αναλυτικής Προκήρυξης, μέχρι την έκδοση νεότερης οδηγίας σχετικά με την
δυνατότητα συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής.
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 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 αριθμ. 490/03-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης και την αριθμ. 336/2020
(ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΗ5-ΓΙ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων περί συγκρότησης κριτικής επιτροπής του
διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας και της απαγόρευσης των μετακινήσεων λόγω covid 19,
παρατείνει την προθεσμία του άρθρου 21.8 της Αναλυτικής Προκήρυξης του ανοικτού σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
με τίτλο : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» μέχρι την έκδοση νεότερης οδηγίας
σχετικά με την δυνατότητα συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής επειδή οι ορισμένοι από το ΥΠΕΚΑ κριτές έχουν έδρα την
Αθήνα και η ορισμένη κριτής ''εκ προσωπικοτήτων'' έχει έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 653/2020.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Τσουκαλά Ουρανία

