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Αναρτητέα στο Διαδίκτυο                   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης νέας παράτασης υποβολής και 
αποσφράγισης προσφορών του υπ’ αρ. 47/2019 Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε άνω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86387, για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου με αξιολόγηση μελέτης «Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση» προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 20404/26-03-2020 Εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υ.ΥΠΟ.&ΜΕ..

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε, 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τον Ν. 4138/19-03-2013, άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση 
νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013).

3. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και 
μελών του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013) και τις τροποποιήσεις 
αυτού.

4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ 
τ. Β 2836/07-11-2013).

5. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-
2013.

6. Την υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, 
εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης 
και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 
του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)

Και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13286/20-11-2019 Περίληψη διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού με 

α/α ΕΣΗΔΗΣ 86387 (ΑΔΑΜ: 19PROC005885171).

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 01/04/2020
Α. Π.: 3822
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3. Την Ορθή Επανάληψη της με αρ. πρωτ. 13270/20-11-2019 Διακήρυξης Ανοικτής 
Διαδικασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86387 για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης 
κατασκευής έργου με αξιολόγηση μελέτης του θέματος. (ΑΔΑΜ: 19PROC005885964).

4. Την από 02-12-2019 διενέργεια διαβούλευσης στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Χανίων στα 
πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4412/2016.

5. Την από 13-12-2019 (ημερομηνία κατάθεσης στο διαδικτυακό τόπο του εν λόγω 
διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 
(ΓΑΚ) – Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 1540/16-12-2019 του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

6. Την υπ’ αρ. 1925/2019 (με αρ. πρωτ. εισερχ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. 14639/17-12-2019) Πράξη 
Προέδρου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί ορισμού ημερομηνίας εξέτασης της υπόψη 
Προδικαστικής Προσφυγής, περι ορισμού εισηγητή και περί ορισμού ημερομηνίας κλήσης 
περί απόψεων επί αιτήματος προσωρινών μέτρων.

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Α 592/2019 /23-12-2019 (με αρ. πρωτ. εισερχ Ο.Α.Κ. Α.Ε.14963/24-12-
2019) απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί αποδοχής αιτήματος αναστολής – 
ορισμού προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας.

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 15084/27-12-2019 έγγραφο απόψεων της αναθέτουσας αρχής Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. επί της υπόψη Προδικαστικής προσφυγής.

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15046/27-12-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 18/2019 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – θέμα Η.Δ. 04) 
απόφαση έγκρισης Πρακτικού κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ. και εξουσιοδότησης Δ/ντος 
Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τη συγκρότηση της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού με 
α/α ΕΣΗΔΗΣ 86387.

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15055/27-12-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 18/2019 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – θέμα Η.Δ. 13) 
απόφαση περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υποβολής και αποσφράγισης των 
προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού κατά 25 μέρες.

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 155/2020 /21-01-2020 (με ημερομηνία έκδοσης στις 10-02-2020 και με 
αρ. πρωτ. εισερχ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. 1604/10-02-2020) απόφασης του 2ου Κλιμακίου της 
Α.Ε.Π.Π. περί απόρριψης της υπόψη Προδικαστικής Προσφυγής.

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1679/11-02-2020 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί 
έγκρισης χορήγηση παράτασης υποβολής προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού, κατά 
36 μέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης (10-02-2019) της υπ’ αρ. πρωτ. 155/2020 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. για την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής με ΓΑΚ 
1540/16-12-2019 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ήτοι στις 16-
03-2020, με μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 
διαγωνισμού στις 20-03-2020.

13. Την από 10-02-2020 Εξώδικη Γνωστοποίηση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. περί αποχής των 
Διπλωματούχων Μηχανικών από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου 
Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020  
καταρχάς με ενδεχόμενη χρονική επέκταση ανάλογα με τις εξελίξεις.

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2885/05-03-2020 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί 
έγκρισης συγκρότησης της Επιτροπής του εν λόγω Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού άνω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86387.

15. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν νέα ερωτήματα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 
86387 από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, τα 
οποία  έπρεπε να απαντηθούν από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2954/06-03-2020 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε. περί 
έγκρισης χορήγησης νέας παράτασης υποβολής προσφορών στα πλαίσια του εν λόγω 
διαγωνισμού, κατά 23 ημέρες, ήτοι έως τις 08-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ., 
με μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 
διαγωνισμού στις 14-04-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.. (ΑΔΑ: 6ΔΞ1ΟΞ5Ψ-8ΟΕ).
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17. Την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚΑ’68/20-03-2020) περί 
Κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα 
το άρθρο 60 αυτής

18. Την υπ’ αρ. 20319/24-03-2020 (ΦΕΚΒ’1022/24-03-2020)  απόφαση του κ. Υπουργού 
ΥΠΟ.&ΜΕ. περί Αναβολής διενέργειας διαγωνισμών, παράτασης προθεσμιών και άλλων 
διατάξεων, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτής.

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 20404/26-03-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του Υ.ΥΠΟ.&ΜΕ. με θέμα: “Δυνατότητα έκδοσης απόφασης περί αναβολής διενέργειας 
διαγωνισμών, παράτασης προθεσμιών και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με την από 
20.3.2020 ΠΝΠ.” όπως εστάλη στον Πίνακα αποδεκτών προς ενέργεια που 
συμπεριλαμβάνει τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

20. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ νέα αιτήματα χορήγησης παράτασης 
προθεσμίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια του διαγωνισμού, λόγω των εξελίξεων 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
 “ΤΕΡΝΑ” (Α.Π.. 193799/11-03-2020)
 “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ” (Α.Π. 513/16-03-2020)
 “ΙΝΤRΑΚΑΤ” (ΕΣΗΔΗΣ 30-03-2020)
 “ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ“ (ΕΣΗΔΗΣ 31-03-2020)

Και επειδή:

1. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 20404/26-03-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υ.ΥΠΟ.&ΜΕ. που εστάλη προς ενέργεια και στον Ο.Α.Κ. Α.Ε.:

 Γίνεται ενημέρωση σχετικά με την έκδοση της υπ’ αρ. πρωτ. 20319/24-03-2020 
απόφασης του κ. Υπουργού ΥΠΟ.&ΜΕ. σε εφαρμογή της από 20-03-2020 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου για δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υ.ΥΠΟ.&ΜΕ.

 Βάσει των προβλέψεων του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου και στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του εκάστου φορέα, ζητείται από τους 
αποδέκτες της εν λόγω εγκυκλίου να προβούν στην κατά την κρίση τους, άμεση λήψη 
όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων, με συμβάσεις αρμοδιότητάς τους για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων που προέκυψαν λόγω των μέτρων 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους ορισμούς της από 
20-03-2020 προαναφερόμενης διάταξης.

2. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 60 “Ζητήματα δημόσιων συμβάσεων” της από 20-03-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚΑ’68/20-03-2020):

“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 
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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”

3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 20319/24-03-2020 (ΦΕΚΒ’1022/24-03-2020)  
απόφασης του κ. Υπουργού ΥΠΟ.&ΜΕ.:

“Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή του 
ν. 4413/2016, όπως ισχύουν, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 
συμμετοχής ή
προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η 
ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 20404/26-03-2020 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υ.ΥΠΟ.&ΜΕ. και προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, Εγκρίνεται η χορήγηση νέας παράτασης υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 47/2019 
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε άνω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 
86387, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με αξιολόγηση μελέτης 
«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα 
Χανίων για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση», κατά 2 μήνες, ήτοι 
έως τις 08-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ., με μετάθεση της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού στις 15-06-2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.. σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 20319/24-03-2020 
απόφασης του κ. Υπουργού ΥΠΟ.&ΜΕ. σε εφαρμογή του άρθρου 60 της από 20-03-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

2. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στους αρμόδιους παραλήπτες 
(συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού) και στον 
σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 86387, με φροντίδα της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Δίδεται εντολή στην Υπηρεσία για τα περαιτέρω.
………………………………………………………………………………………………………

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΣΗΣ



Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ


