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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  

 

Αριθ.Αποφ 45/2020 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  8/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φαιστού. 

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 7η
 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 11:00 συνήλθε σε 

δια περιφορά συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του 
αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με 
την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την 
παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 
75/30-03-2020), προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την 3592/03-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

2.Φασομυτάκης Ιωάννης 

3.Φανουράκη Στυλιανή 

4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Νικολακάκης Ιωάννης 

6.Μαθιουδάκης Ιωάννης 

 

 

                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη  Mαρία 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Κοσμαδάκη Μαρία. 

ΘΕΜΑ. Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών έως και 31.05.2020, 
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

 Ο Πρόεδρος Νικολιδάκης Γρηγόριος , εισηγούμενος το 1ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα  με την εισήγηση από την Δ/νση πολεοδομίας 
και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄42).  

2. Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» (Α΄ 64). 
3. Το ΦΕΚ, Τεύχος Α 68/20-03-2020, «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», ΜΕΡΟΣ Ε’: 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Άρθρο 60, «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» 
αναφέρεται ότι 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 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. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 
147), όπως ισχύει σήμερα. 

 
Προτείνεται: 
 

Η  παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των προθεσμιών των ανωτέρω α, β, γ, δ 
περιπτώσεων έως και την 31η

 Μαΐου 2020. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις 
τοποθετήσεις των μελών της, τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 , τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 καθώς  και  τις 
διατάξεις του  Ν.4635/2019 , την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-

2020) 

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφασίζει 
 

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των προθεσμιών έως και την 31η
 

Μαΐου 2020 των κάτωθι περιπτώσεων: 
 

α) την αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών 

β) την  παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή 
προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας  

ΑΔΑ: ΩΕΗΘΩΗ1-Ζ0Α



3 

 

γ) την  αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, 
ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και  
δ) την  χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για 
χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  45/2020 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος        

                                                                                     1. Φασομυτάκης Ιωάννης 

                                                              2.Φανουράκη Στυλιανή 

                                                                   3.Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

                                                                 4. Νικολακάκης Ιωάννης 

                                                                 5.Μαθιουδάκης Ιωάννης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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