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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 13920/05-03-2020 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 8 της 05-03-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
98/2020 

Περίληψη απόφασης 
Β.(ΕΗΔ 2ο): Παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού με τίτλο 
«Ψηφιακές Πολιτιστικές & Τουριστικές διαδρομές στη Χίο: Περίπτωση του Κάμπου». 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 5η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο 
κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 28-
02-2020 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 8 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπουρνιάς Χαράλαμπος           
 2 Ζωάνος Κυριάκος                
 3 Καλογεράκης Παύλος             
 4 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
 5 Μυριαγκός Βασίλειος            
 6 Βουρνούς Εμμανουήλ             
 7 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ξενάκης Ιωάννης                
  

Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
και υπογράφονται. 
Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Β.(ΕΗΔ 2ο): Παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού με τίτλο 
«Ψηφιακές Πολιτιστικές & Τουριστικές διαδρομές στη Χίο: Περίπτωση του Κάμπου». 
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."  
Τα 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 αριθ. 12557/28-02-
2020 πρόσκληση.  
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την < Παράταση της  
καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού με τίτλο "Ψηφιακές Πολιτιστικές & Τουριστικές διαδρομές στη 
Χίο: Περίπτωση του Κάμπου">. 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

ΑΔΑ: ΨΟΙ3ΩΗΝ-7ΓΖ
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της, τις διατάξεις του Νόμου 4555/2018, 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 
Tην συζήτηση του θέματος που αφορά την <Παράταση της  καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού με 
τίτλο "Ψηφιακές Πολιτιστικές & Τουριστικές διαδρομές στη Χίο: Περίπτωση του Κάμπου">. 
 
Στην συνέχεια της συνεδρίασης τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, η αριθ. 12676/03-03-2020 εισήγηση 
του Τμήματος Αποθήκης και Προμηθειών, η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
 
"Με την αριθ. 39/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι 
δημοπράτησης του διαγωνισμού με τίτλο "Ψηφιακές Πολιτιστικές & Τουριστικές διαδρομές στη Χίο: Περίπτωση 
του Κάμπου". Ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ έλαβε αριθμό 85933 και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 6η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.  
Λόγο των ιδιαίτερων καταστάσεων και γεγονότων που συνέβησαν στο νησί της Χίου την περασμένη εβδομάδα 
και τα οποία εμπόδισαν την κανονική ροή των απαιτούμενων διαδικασιών του διαγωνισμού και προκειμένου να 
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς να ενημερωθούν, να υποβάλλουν τυχόν 
διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού και να καταθέσουν πλήρη προσφορά, προτείνουμε την παράταση της  
καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού για δεκαεπτά (17) ημέρες και να ορισθεί ως τελική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.  
Παρακαλούμε, λόγω επικείμενης λήξης του διαγωνισμού την προσεχή Παρασκευή 6 Μαρτίου, να παραταθεί η 
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού κατά δεκαεπτά (17) ημέρες και να ορισθεί ως τελική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών η Δευτέρα 23 Μαρτίου, ώστε να αποφευχθεί η ματαίωση του διαγωνισμού.  Η περίληψη 
της διακήρυξης μπορεί να δημοσιευτεί στο Τύπο Πέμπτη και Παρασκευή 12 & 13/3. Για τη δημοσίευση 
απαιτείται εντολή-απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την νέα καταληκτική ημερομηνία, η οποία πρέπει να 
δοθεί στις εφημερίδες μέχρι την Τετάρτη 11/3" 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, την αριθ. 39/2020 απόφασή της, τα γεγονότα της 
25ης, 26ης και 27ης Φεβρουαρίου με αφορμή το μεταναστευτικό, τα οποία εμπόδισαν την κανονική ροή των 
απαιτούμενων διαδικασιών του διαγωνισμού (δημοσιεύσεις) και προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 
στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς να ενημερωθούν, να υποβάλλουν τυχόν διευκρινίσεις επί του 
διαγωνισμού και να καταθέσουν πλήρη προσφορά 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού κατά δεκαεπτά (17) ημέρες και ορίζει 
ως τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 98/2020 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 05-03-2020 

Ο/H επί των πρακτικών 
           
           

Παναγιωτίδης Γιώργος 
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