
 

Αριθµ.πρωτ.: 5910 

                Ηµ/νια: 10/12/2021 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, λαμβάνοντας υπόψη: 

• την με αριθμό 159/2021 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χερσονήσου (ΑΔΑ: 6Δ2ΛΟΛΝΞ-ΩΒΜ) με 

την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του υποέργου 1, με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», της 

ομώνυμης πράξης, ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με 

αναβάθμισητου περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το Ε.Τ.Π.Α., με κωδικό MIS 5047420, Προϋπολογισμού 4.658.266,09€ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Χερσονήσου να καθορίσει τις 

ημερομηνίες του διαγωνισμού καθώς και τις τυχόν παρατάσεις αυτού, 

• του υπ’ αριθ. πρωτ.: 5471/16-11-2021 εγγράφου του Προέδρου της ΔΣ της ΔΕΥΑ 

Χερσονήσου με το οποίο ορίστηκαν οι ημερομηνίες του διαγωνισμού, 

• το υπ’ αριθ. πρωτ.: 20211208-55477-Ο-01-1209 αίτημα παροχής διευκρινήσεων της 

εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., το οποίο υποβλήθηκε στις 08/12/2021 μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό Αριθμό: 184717, και στο 

οποίο εκτός των ερωτημάτων επί τεχνικών θεμάτων για τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις, 

υπάρχει και αίτημα παράτασης για την υποβολή προσφοράς, και συγκεκριμένα 

αναφέρετε:  

   

Έργο: 

 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – 

ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 2014 -

2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ  5047420 

Άξονα Προτεραιότητας: «Βιώσιμη Ανάπτυξη 

με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.658.266,09 Ευρώ  

 





«Στα πλαίσια της πανδημίας του COVID-19 και των απαγορεύσεων και περιορισμών που αυτή έχει 

επιφέρει, υπάρχει αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης των προμηθευτών τόσο στον Ελλαδικό χώρο 

όσο και στο εξωτερικό για προσφορές εξοπλισμού καθώς πολλοί κατασκευαστικοί οίκοι 

αναγκάζονται υπό την παρουσία κρουσμάτων να διακόψουν την λειτουργία τους. 

Παράλληλα η πληθώρα ερωτημάτων προς διευκρίνιση (τουλάχιστον 24), που αιτούμαστε με την 

παρούσα, αλλά και η χρονική αναμονή των απαντήσεων – διευκρινήσεων της Υπηρεσίας επί των 

ερωτημάτων αυτών, προφανώς δυσχεραίνει την εκπόνηση της προσφοράς μας στο στενό χρονικό 

διάστημα που έχει οριστεί ως προθεσμία υποβολής προσφορών την 24η Δεκεμβρίου 2012. 

Εκ των ανωτέρω γεγονότων και κυρίως λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας της πανδημίας, 

παρακαλούμε να μας χορηγηθεί παράταση για την υποβολή προσφοράς του έργου κατά 3 

εβδομάδες.» 

 

και δεδομένου ότι: 

• οι ζητούμενες διευκρινήσεις ζητήθηκαν εγκαίρως από τον οικονομικό φορέα ήτοι έως την 

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 

• το πλήθος των ζητούμενων διευκρινήσεων ενδεχομένως δυσχεραίνει τους οικονομικούς 

φορείς ως προς την έγκαιρη και άρτια σύνταξη των προσφορών τους, 

• υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην σύνταξη των προσφορών των οικονομικών φορέων 

λόγω των απαγορεύσεων και των περιορισμών που έχει επιφέρει η πανδημία, 

• η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών θα συμβάλει στην ανάπτυξη 

ανταγωνισμού για την διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου,   

 

αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας λήξης της υποβολής των προσφορών ως ακολούθως: 

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η 

Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 

2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. 

 

ΜΑΛΙΑ 

10 Δεκεμβρίου 2021 

 

O Πρόεδρος του ΔΣ 

Εμμανουήλ Ματθαιάκης 
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