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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 86212/08-12-2020     
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 59 της 07-12-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
865/2020 

Περίληψη απόφασης 
Β.Ε.Η.Δ.2ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση 
- αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου 
Χίου» και έγκριση όρων δημοπράτησης 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και 
ώρα 13.35 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος 
και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 03-12-2020 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 Ξενάκης Ιωάννης                
 3 Καλογεράκης Παύλος             
 4 Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος     
 5 Βουρνούς Εμμανουήλ             
 6 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μάντικας Δημήτριος             
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Ζωάνος Κυριάκος                
 2 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 εννιά (9)  θέματα, τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση 
συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα παρακάτω:  
1ο: Έγκριση όρων δημοπράτησης για την δημοπράτηση του έργου "Ολοκλήρωση - αποκατάσταση 
λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου Χίου" και έγκριση όρων δημοπράτησης.  
2ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου "Ολοκλήρωση - αποκατάσταση 
λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου Χίου" και έγκριση όρων δημοπράτησης.  
3ο: Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας Α' βαθμιας εκπαίδευσης με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.  
4ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ   2020.  
5ο: "Εξουσιοδότηση κατάθεσης αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου  (Υπόθεση Απαλλοτρίωση οδού 
Τσαπέλα).  
6ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (85416/07-12-2020).  
7ο: Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Εργασίας με τίτλο: "Εργασίες ανύψωσης για τις ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας". 
8ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (85369/7-12-2020).  
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9ο: Εξουσιοδότηση παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου - κατάθεση προτάσεων" (Κλήση 
Τριαντάφυλλου Ρόουζ).  
Το κατεπείγον των θεμάτων, έγκειται στο γεγονός ότι,  
Το 1ο και το 2ο αφορούν  την ολοκλήρωση και αποκατάσταση του έργου της οδού Χρήστου, για το οποίο πρέπει 
άμεσα να ληφθεί απόφαση λόγω υφιστάμενων καταληκτικών ημερομηνιών.  
Το 3ο αφορά την προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών, ανάγκη που προέκυψε μετά το σεισμό της 30ης 
Οκτωβρίου 2020, και θα πρέπει να συζητηθεί και να πραγματοποιηθεί άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία των 
σχολείων.  
Το 4ο αφορά έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου, η συζήτηση του οποίου κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να προχωρήσει η 
ολοκλήρωσή του.  
Το 5ο αφορά υπόθεση της Νομικής υπηρεσίας (Απαλλοτρίωση οδού Τσαπέλα) και θα πρέπει να συζητηθεί 
άμεσα και να εξουσιοδοτηθεί η δικηγόρος του Δήμου, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις ενέργειες εκείνες για 
την πρόοδο της υπόθεσης.  
Το 6ο αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί άμεσα, συνέπεια της οποίας είναι η 
ομαλή διεξαγωγή μισθοδοσίας των υπαλλήλων του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" για το μήνα Δεκέμβριο.  
Το 7ο αφορά έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασίας, η συζήτηση του οποίου κρίνεται αναγκαία, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της εργασίας όσο το δυνατό γρηγορότερα.  
Το 8ο αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, για να τακτοποιηθεί 
η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων του Δήμου.  
Το 9ο αφορά εξουσιοδότηση παράστασης της δικηγόρου του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου 
(υπόθεση του Τριαντάφυλλου - Ρόουζ), η συζήτηση του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί λόγω άμεσης 
συζήτησής του στο ΜΠΧ.  
Ο κ. Σαραντινός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 32ου θέματος.  
 
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά:  
- Τα 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 εκτός ημερησίας 
 
Ακολούθησε η ημερήσια διάταξη:  
Το 7,2,3,4,11,12,8,17,5,6,9,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23 και 1.  
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Β.Ε.Η.Δ.2ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «Ολοκλήρωση 
- αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου 
Χίου» και έγκριση όρων δημοπράτησης 
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 ότι 
συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να 
λαμβάνει απόφαση, 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. 84666/03-12-
2020 πρόσκληση.  
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά <Ορισμός επιτροπής 
διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου "Ολοκλήρωση - αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού 
Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου Χίου" και έγκριση όρων δημοπράτησης> 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 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 
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά την <Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του 
έργου "Ολοκλήρωση - αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου 
Χίου" και έγκριση όρων δημοπράτησης>. 
Στην συνέχεια της συνεδρίασης τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, η αριθμ. 85090/04-12-2020 εισήγηση 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
<<Έχοντας υπόψη:  
α) Την με Α.Π Δ.Ο.Υ/3989/05-10-2020 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ 649Γ465ΧΘΞ-ΕΦ9) για την δέσμευση ποσού 
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.655.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
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σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε, την διάθεση 
ισόποσης πίστωσης και την μεταβίβαση της στο Δήμου Χίου για την υλοποίηση του έργου του θέματος.  
β) Την υπ αρ 624/2020 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την αποδοχή της χρηματοδότησης και την 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του έτους 2020 
γ) Την εγγραφή στον προϋπολογισμό του έτους 2020 στον ΚΑ 64-7333.001 πιστώσεων από Π.Δ.Ε ποσού 
1.655.000,00 για το έτος 2020.  
δ) το από 04-12-2020 συνημμένο πρακτικό κλήρωσης επιτροπής 
ε) Την ανάγκη επέκτασης της δημοτικής οδού Ιωάννου Χρήστου έως την συμβολή της με την οδό Αερ. 
Ροδοκανάκη σύμφωνα με την υπ αρ 2017-20 και 2020-105 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χίου.  
Εισηγούμαστε όπως 
Οριστεί  επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 παράγραφος 8 υποπαράγραφος β) του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147Α) που θα αποτελείται από τέσσερις  τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 
Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118.>>  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τους Ν. 4412/2016, 3463/2006, 3852/2010, 
4555/2018 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Ορίζει επιτροπή του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 221 παράγραφος 8 υποπαράγραφος β) του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147Α)του έργου με τίτλο: "Ολοκλήρωση - αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των 
ορίων του αεροδρομίου Χίου" ως ακολούθως:  
Πρόεδρος : Μακριπλής Γεώργιος με αναπληρωτή Ποδαρά Σταμάτιο 
Μέλος : Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης με αναπληρωτή Μιχελάκη Ευθημία 
Μέλος : Μενή Αικατερίνη  με αναπληρωτή Δαλαβάγκα Βασιλική 
Μέλος : Λυκουρίνα Ασημίνα με αναπληρωτή Αμυγδάλου Δέσποινα 
 
Η παρούσα να διαβιβαστεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 865/2020 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος  08-12-2020     

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Πιλαβά Ειρήνη 
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