
Σελίδα 1 από 3 
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 14791/11-05-2018 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 20 της 09-05-2018 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
370/2018 

Περίληψη απόφασης 
Ε.ΕΗΔ 5ο: Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια 
κάδων για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης». 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 9η Μαϊου 2018 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο 
κ. Βουρνούς Εμμανουήλ και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 04-05-
2018 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 
και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 
9 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γδύσης Ευστράτιος         
 2 Βεργίτσης Ανδρέας         
 3 Παπαδόπουλος Γεώργιος     
 4 Μαρτάκης Νικόλαος         
 5 Νύκτας Νικόλαος           
 6 Καμπούρης Στυλιανός       
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Νεαμονίτης Παντελής       
 2 Καρατζάς Κωνσταντίνος     
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Τζιώτης Απόστολος         
 2 Συριώδης Σωκράτης         
  

Ακολούθως o κ. Βουρνούς Εμμανουήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
και υπογράφονται. 
Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις 
Τέθηκαν εκτός Ημερήσιας Διάταξης πέντε (5) θέματα, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν πρίν 
από τα θέματα αυτής και τα οποία είναι τα εξής:  
 
1ο : Εκτέλεση και ψήφιση πιστώσεων της εργασίας "Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος Βίγλας Αγίας 
Ελένης" 
2ο: Ψηφίσεις πιστώσεων  για :  
-   Πληρωμές Οφειλών από Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις ΥΠΕΣ 
-   Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών αποφάσεων 
Προκειμένου να δεσμευτούν  τα ποσά  που αφορούν τις  υποχρεώσεις  του Δήμου έναντι της εταιρείας  
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
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3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού 
για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: "Επισκευαστικές 
εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α? Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2018" 
4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού 
για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: "Επισκευαστικές 
εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Β? Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2018" 
5ο: Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών για την προμήθεια: "Προμήθεια κάδων για την προώθηση της 
οικιακής κομποστοποίησης". 
 
Τα αριθ. 3, 8 & 9 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αποσύρθηκαν.  
 
Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. (σειρά συζήτησης 8) αποσύρθηκε ο κ. Βεργίτσης Ανδρέας. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Ε.ΕΗΔ 5ο: Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια 
κάδων για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης». 
Με την παρ.3 του αρθ.75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:  
"Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για αυτό με την ίδια 
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης."  
α θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανόμενων των 
θεμάτων που πρότεινε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα αναγραφόμενα στην με αριθ. 13988/04-
05-2018 πρόσκληση. Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την 
"Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών για την προμήθεια: "Προμήθεια κάδων για την προώθηση της 
οικιακής κομποστοποίησης"." 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του προέδρου, την παραγρ.3 του αρθ.75 του Ν 
3852/2010, το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά την "Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών για την προμήθεια: 
"Προμήθεια κάδων για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης". 
 
Στην συνέχεια της συνεδρίασης τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης, η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
 
"Βάσει της  2016/C272/01 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της 
ΕΕ για τα προϊόντα, "η υποχρέωση τοποθέτησης της σήμανσης CE καλύπτει όλα τα προϊόντα εντός του πεδίου 
εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων που προβλέπουν την τοποθέτηση της εν λόγω σήμανσης, εφόσον αυτά 
προορίζονται για την αγορά της Ένωσης" (παρ. 4.5.1.6 της ανακοίνωσης).  
Τα προς παράδοση είδη της 12621/19-04-2018 διακήρυξης ("Προμήθεια κάδων για την προώθηση της οικιακής 
κομποστοποίησης") δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω υποχρέωση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται επίθεση σήματος 
CE σε αυτά.  
Για τον ανωτέρω λόγο και βάσει της παρ.5β του άρθρου 121 του Ν.4412/2016 η υπηρεσία εισηγείται την 
κατάργηση της απαίτησης επίθεσης σήματος CE στα προς προμήθεια είδη και την παράταση της προθεσμίας 
παραλαβής προσφορών για την εν λόγω προμήθεια κατά δεκατρείς (13) ημέρες και συγκεκριμένα ορισμό της 
καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών την 28/05/2018."  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τις διατάξεις του αρθ. 121 του Ν.4412/16 καθώς 
και αυτές των Ν.3463/06 & 3852/10 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

- Εγκρίνει την κατάργηση της απαίτησης επίθεσης σήματος CE στα προς προμήθεια είδη από την αριθ. 
12621/19-04-2018 διακήρυξης ("Προμήθεια κάδων για την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης") 
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- Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών για την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 121 του Ν.4412/16 και ιδιαίτερα της παρ. 5β, κατά δεκατρείς (13) ημέρες και συγκεκριμένα 
ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 28/05/2018. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 370/2018 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 11-05-2018 

Ο/H επί των πρακτικών 
           
           

Παναγιωτίδης Γιώργος 
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