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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό  13 / 2022 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

Στις Γούρνες, στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, σήμερα την 15
η
  του 

μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Χερσονήσου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6420 / 11-4-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της σε ορθή επανάληψη (ως προς την 

προσθήκη πέντε θεμάτων), που δημοσιεύθηκε και απεστάλη ηλεκτρονικά 

στα μέλη της και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, 

άρθρο 10 παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξεις της από  30-3-2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της 

ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020,  

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,  την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ 

για τις τηλεδιασκέψεις, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπ. 

Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και σύμφωνα με την 

αριθμ. 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020 με 

θέμα «ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας», για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα 

της ημερήσιας διάταξης. 

 

 Ώρα  έναρξης της συνεδρίασης: 11.30 π. μ. 

 

Έλαβαν μέρος                        Απόντες 

1. Σέγκος Ιωάννης, Πρόεδρος           Διαμαντάκης Εμμανουήλ  

2. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ                         
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3. Χειρακάκης Γεώργιος 

4. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ  

5. Πλευράκης Εμμανουήλ,  

6. Κατσαμποξάκης Σπυρίδων  

 

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και η κα Μανδαλάκη Αικατερίνη, υπάλληλος 

του Δήμου Χερσονήσου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το παρακάτω θέμα ανέφερε τα εξής: 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: «Τροποποίηση της αριθμ. 

76/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια 

γάλακτος εργαζομένων ετών 2022 - 2023». 

 

Αριθμός  Απόφασης    131  /  2022 

 
 

Για το παραπάνω θέμα ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής, ζήτησε την έγκριση για την εισαγωγή του προς συζήτηση ως 

κατεπείγον, λόγω της φύσεως της προμήθειας. 

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τη 

εισήγηση του Προέδρου τους, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 του 

Ν. 4735/2020 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση από 

την οποία προέκυψε ότι το ανωτέρω θέμα ήταν πράγματι κατεπείγον,  

 

Αποφασίζουν ομόφωνα: 

 

1. Κρίνουν το θέμα ως κατεπείγον. 

2. Η συζήτηση του θέματος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης πριν 

από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με σειρά 

τρίτο στα επτά θέματα της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  

 

Για το παραπάνω θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος και 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, είχε θέσει με email υπόψη των 

μελών της, την από 15-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10. 
2. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 

Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το 
Ν.4257/2014, (Διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών). 

3. Tο Ν.4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 
(ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 

4. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», 

5. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις. 

6. Το Ν.4412/2016, με τις τροποποιήσεις αυτού. 
7. Το Π.Δ 80/2016. 
8. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [……]». 

9. Την, υπ’ αριθμό 27/2021, Μελέτη του Τμήματος Διοίκησης της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», 
ΕΤΩΝ 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού : 100.801,07 €  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (ήτοι  89.204,48€ +11.596,59€ (ΦΠΑ 13%) 
=100.801,07€ )   

10. Την 76/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
11. Την τηλεφωνική επικοινωνία Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ/νση 

Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων κατά την οποία λάβαμε επιβεβαίωση ότι δεν εμφανίζεται η 
ένδειξη «διαγωνισμός δυο σταδίων»  

 
 

Εισηγούμαστε 

 

 Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού για την 
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023», αποκλειστικά και μόνο ως προς το 
συστημικό αριθμό αυτής 159512 σε  αντικατάσταση του 158831 

 Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με το νέο συστημικό αριθμό 
159512 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 6710/13-04-2022 
διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC01030070). 
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 Η παρούσα τροποποίηση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και λάβει το σύνολο των 
διατυπώσεων δημοσιότητας της αρχικής διακήρυξης.  

 

 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι η Δ/νση 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 27/2021 

Μελέτη που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για τους 

δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου και του ΝΠΔΔ 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου ετών 

2022 – 2023», προϋπολογισμού 100.801,07 €  συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% (κόστος προμήθειας 89.204,48 € + ΦΠΑ 13% 11.596,59  €).  

 

Η προμήθεια απαρτίζεται από δύο ομάδες: 

 Ομάδα Α : Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για τους 

δικαιούχους του Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 69.475,84 

€ + 13% ΦΠΑ 9.031,86 € = 78.507,70 €. 

 Ομάδα Β : προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για τους 

δικαιούχους του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης, προϋπολογισμού 19.728,64 € + 13% ΦΠΑ 

2.564,73 € = 22.293,37 €. 

 

Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να καθορίσει τους 

όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και την αριθμ. 27/2021 μελέτη.  

 

Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 76/2022 απόφαση της : 

1. Ενέκρινε την με αριθμό 27/2021 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών που αφορά την «προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου και  

του Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ετών 2022- 2023», 
συνολικού προϋπολογισμού 100.801,07 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 13%. 

2. Ενέκρινε την εκτέλεση της «Προμήθειας γάλακτος εργαζομένων 

για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου και  

του ΝΠΔΔ «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ετών 2022- 2023», 

με Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 και με την υπ’ αριθ. 27/2021 Μελέτη. 

3. Ενέκρινε την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την «προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για τους δικαιούχους 

εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου και  του ΝΠΔΔ «Ν.Π.Δ.Δ. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ετών 2022- 2023».  

4. Όρισε την Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών   η οποία αποτελείται από τους παρακάτω μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου:  

Τακτικά μέλη  

 Ιατρούδη Βασιλεία, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ 3 Τεχνολόγων 

Πολιτικών Μηχανικών  

 Σπυρλιδάκη Δημοσθένης, κατηγορία/κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 

Μηχανικών 

 Κουρλετάκη Μαρία – Ελένη, κατηγορία/κλάδου ΤΕ4 

Τεχνολόγων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων - 

Μηχανικών  

      Αναπληρωματικά μέλη 

 Μεϊντάνη Άννα κατηγορίας/κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων 

Μηχανικών 

 Ιατράκη Ελισάβετ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων  

 Κάτσης Αθανάσιος κατηγορίας/κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής 

5. Όρισε την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης η οποία 

αποτελείται από τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλου του Δήμου 

Χερσονήσου:  

Τακτικά μέλη 

 Βαρδάκη Εμμανουέλα, κατηγορία/κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού 

Οικονομικού 

 Σακαράκη Παναγιώτα, κατηγορία/κλάδου ΔΕ2 εποπτών 

καθαριότητας 

 Ζουρίδης Εμμανουήλ, κατηγορία/κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων 

Γεωπονίας 

Αναπληρωματικά μέλη 

 Καρουζάκης Χαράλαμπος, κατηγορία/κλάδου ΔΕ1 

Διοικητικού 

 Αναστασίου Θεοφανή, κατηγορία/κλάδου ΠΕ12 Χημικών  

 Βερίγου Μαρία, κατηγορία/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 

6. Καθόρισε τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την «προμήθεια γάλακτος εργαζομένων για τους 

δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου και  του 

ΝΠΔΔ «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ετών 2022- 2023», 

σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο του Τμήματος Προμηθειών. 
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Βάσει της αριθμ. 76/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου 

καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, εκδόθηκε από τον 

Δήμαρχο Χερσονήσου η αριθμ. Πρωτ. 6710/13-4-2022 διακήρυξη η οποία 

αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ : 91ΣΧΩΗΜ-ΗΝΕ) και στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ : 22PROC010390073/13-4-2022). 

Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε σε δύο ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία 

εφημερίδα του Ν. Ηρακλείου. 

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίσθηκε η 28-4-2022 Και ώρα 10:00 π.μ.  

 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ορίζεται η 5-5-2022  και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Διαπιστώθηκε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ότι στον 

διαγωνισμό  δεν εμφανίζεται η ένδειξη «διαγωνισμός δυο σταδίων». 
 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά.  

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την αριθμ. 27/2021 μελέτη, την σχετική 

με την εκτέλεση των προμηθειών νομολογία, την αριθμ. 76/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. Πρωτ. 6710/13-4-2022 περιληπτική 

και αναλυτική διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 του Ν. 

4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και μετά από 

διαλογική συζήτηση,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα : 
 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. «Ν.Π.Δ.Δ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ΕΤΩΝ 2022-2023», 
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αποκλειστικά και μόνο ως προς το συστημικό αριθμό αυτής 

159512 σε  αντικατάσταση του 158831 

2. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με το 

νέο συστημικό αριθμό 159512 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 

6710/13-04-2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC01030070). 

4. Η παρούσα τροποποίηση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και 

λάβει το σύνολο των διατυπώσεων δημοσιότητας της αρχικής 

διακήρυξης.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  131  /  2022. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   Ο Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος                  Τα  Μέλη 

Ιωάννης Σέγκος       Πλευράκης Εμμανουήλ      Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 

       Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

        Χειρακάκης Γεώργιος 

Κατσαμποξάκης Σπυρίδων 

Η Ειδική  Γραμματέας 

Μανδαλάκη Αικατερίνη 

                                                             

Γούρνες 

                                                     Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

  

Ιωάννης Σέγκος 

Δήμαρχος Χερσονήσου 
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