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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 0/28-08-2020 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 41 της 21-08-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
555/2020 

Περίληψη απόφασης 
KA.Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων 
επικινδύνως ετοιμορρόπων». 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 21η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 
και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας 
Κωνσταντίνος και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 17-08-2020 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 Καλογεράκης Παύλος             
 3 Μυριαγκός Βασίλειος            
 4 Βουρνούς Εμμανουήλ             
 5 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ζαννίκος Ζαννής                
 2 Μάντικας Δημήτριος             
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ξενάκης Ιωάννης                
 2 Ζωάνος Κυριάκος                
 3 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
  

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 ---------- 
 

Τέθηκαν για συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης δεκαπέντε (13)  θέματα, τα οποία μετά από ομόφωνη 
απόφαση συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα παρακάτω:  
1ο : Έγκριση 3ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία με τίτλο "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ" 
2ο: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο "Προμήθεια συστήματος προστασίας και ασφάλειας δικτυακών υποδομών Δήμου Χίου". 
3ο:Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου κ. Γεώργιου  Πατεριμού στην Αθήνα- Εξειδίκευση Πίστωσης.  
4ο: Έγκριση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Συλλογής και Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων και Αποδοχή Δωρεάς 
Κάδων.  
5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ταμείο  Αλληλεγγύης για την πράξη "Προστασία φράγματος Ζυφιά" 
 
Ο κ. Μυριαγκός  αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.  
Ο κ. Βουρνούς συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης. 
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Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
KA.Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων 
επικινδύνως ετοιμορρόπων». 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθμ. 53825/12-08-2020 έγγραφο της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου "Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων επικινδύνως ετοιμορρόπων" η οποία αναφέρει τα 
παρακάτω:  
 
Σας υποβάλλουμε συνημμένα το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον διεξαχθέντα συνοπτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του δημοτικού έργου: "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ" και παρακαλούμε για την έγκρισή του.  
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
συνοπτικού διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ" προϋπολογισμού 8.547,01 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

 
Στη Χίο σήμερα την 10-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι Ιωάννα Φυτούση, 
(πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού), Γεωργία Καλλίτση, Μιχαήλ Σταματουλάκης, μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού που ορισθήκαμε με την 416/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου, συνήλθαμε στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της με αρ. πρωτ. 49497/28.07.2020 
διακήρυξης. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η Διακήρυξη Συνοπτικής Διαδικασίας 
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Προσκλήθηκαν όσοι ήθελαν να λάβουν μέρος στη 
δημοπρασία να παρουσιασθούν και να παραδώσουν στην Επιτροπή τον φάκελο προσφοράς τους.  
Παρελθούσης της προκαθορισμένης ώρας, δεν προσήλθε κανείς διαγωνιζόμενος και ως εκ τούτου προτείνεται ο 
διαγωνισμός να κηρυχτεί άγονος. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της με αρ. 49497/28.07.2020 διακήρυξης του έργου 
του θέματος, προτείνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, σε νέα.  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και διαβιβάσθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, για την έγκρισή 
του διαγωνισμού ως άγονου και τον ορισμό νέας ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις εισηγήσεις, την αριθ. 139/2020 απόφασή της, τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν.4623/19 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Α.  
- Εγκρίνει το από 10/08/2020 1ο πρακτικό συνοπτικού διαγωνισμού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
"Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων επικινδύνως ετοιμορρόπων", σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κρίνεται 
άγονος διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.  
Β.  
Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος.  
- Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η  17η/09/2020, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..  
 
Η απόφαση να διαβιβαστεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 555/2020 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 28-08-2020 

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Παραδείση Γεωργία 
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