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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 16ης τακτικής διά περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΧΑΝΙΩΝ» 
 
 
Στα Χανιά, σήμερα την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 8:30 π.μ. έως 12:00, διεξήχθη τακτική δια 
περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010, 
άρθρου 10 παρ. 1 ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020, αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών και 
αρ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου Υπ. Εσωτερικών), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16899/24-04-2020 
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  ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος   Ουδείς 
2. Ζερβουδάκη Ελένη    
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ    
4. Μιχαηλάκης Στυλιανός    
5. Νικηφοράκης Ιωάννης    
6. Ξανθουδάκης Γεώργιος    
7. Αποστολάκης Σπυρίδων    
8. Δρακάκης Πέτρος    
9. Γιακουμογιαννάκης Μύρων    
10. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος    
11. 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. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη. 
 

Τέθηκε υπόψη της επιτροπής η εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 16114/14-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την απόφαση 26804/2011 ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) (Φ.Ε.Κ. 1427/Β'/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας  

των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 2012) και την Τροποποίηση της 
26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και 
γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β’ 1494)», ΦΕΚ 3537/Β/20.09.2019  

2. Την με αρ. 490/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού.   

3. Την με αρ. 46/2020 (ΑΔΑ ΨΜΧΛΩΗ-Κ8Ε) απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Χανίων όπου αποφασίστηκε 
παράταση προθεσμία υποβολής μελετών του αναφερόμενου στο θέμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μέχρι την την 12η 
Ιουνίου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.  

4. Την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 68Α/20-03-
2020 ) και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στο άρθρο 60, παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο : «Εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου 
οργάνου, είναι δυνατή:  α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος 
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της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης 
ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα 
καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»  

 
 Σας παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των μελετών του αναφερόμενου στο 
θέμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού κατά τρεις μήνες δηλαδή μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00 μ.μ. καθώς μέχρι σήμερα υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει 
ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού κατά την έναρξη ισχύος της από 20-03-2020 ΠΝΠ .  

 
 
Κατόπιν αυτών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’), έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν. 4412/2016 όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 490/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων της διακήρυξης, την 
υπ’ αριθμ. 46/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΧΛΩΗ5-Κ8Ε) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας υποβολής 

μελετών και την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
   Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των μελετών του Πανελλήνιου Ανοικτού Σύνθετου Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»  κατά τρεις 
μήνες δηλαδή μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. καθώς μέχρι σήμερα υφίσταται 
άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού κατά την έναρξη ισχύος της από 20-03-2020 ΠΝΠ.  
 
 

Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2020. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

  ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
  ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
  ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
Τσουκαλά Ουρανία  
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