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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 65443/08-08-2022 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 39 της 03-08-2022 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
635/2022 

Περίληψη απόφασης 
Γ.Ε.Η.Δ.3ο:Έγκριση 2ης μετάθεσης ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 3η Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 
ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. ο(η) Αντιδήμαρχος κ. 
Βεργίνας Κωνσταντίνος  , ορισμένο(η)ς με την 3/2022 απόφαση Δημάρχου Χίου, ύστερα από πρόσκληση που 
υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 29-07-2022 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, μαζί με τον Πρόεδρο, παρόντα 9 μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Σύμφωνα με την 7/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 3/2022 Απόφαση Δημάρχου Χίου 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Βεργίνας Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος 
 2 Μπελέγρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 
 3 Ξενάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 
 4 Ζωάνος Κυριάκος, Αντιδήμαρχος 
 5 Αναγνώστου Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 
 6 Νύκτας Νικόλαος                                    
 7 Ποταμούση Παρασκευή                                
 8 Μπουρνιάς Χαράλαμπος                               
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Σύμφωνα με την 7/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μάντικας Δημήτριος (α αναπληρωματικός)             
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Oι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Σαραντινός Σταμάτιος                               
  

 
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 επτά (7) θέματα, εκ των οποίων το 4ο, 5ο και 6ο οι κ. 
Μπουρνιάς και Νύκτας δεν συμφώνησαν να συζητηθούν, κατά συνέπεια   συζητήθηκαν κατά πλειοψηφία, ενώ το 
1ο, 2ο, 3ο και 7ο συζητήθηκαν μετά από ομόφωνη απόφαση. Η συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης 
θεμάτων πραγματοποιήθηκε πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και είναι τα παρακάτω:  
1ο:Έγκριση των αριθμ. 107 & 108/2022 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Χ.  
2ο:Μετακίνηση πραγματογνώμονα για την υπόθεση του δυστυχήματος στη Δασκαλόπετρα-Έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής.  
3ο:Έγκριση 2ης μετάθεσης ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ". 
4ο:Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (αρ. πρωτ.:63919/03-08-2022).  
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5ο:Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (αρ. πρωτ.:63757/03-08-2022).  
6ο:Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (αρ. πρωτ.:63966/03-08-2022).  
7ο:Έγκριση επιχορήγησης Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πιτυούς "Ο ΜΑΚΕΛΛΟΣ". 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:  
Το πρώτο θέμα αφορά έγκριση αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Χ. και κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτησή του για την 
εύρυθμη λειτουργία της.  
Το δεύτερο θέμα αφορά μετακίνηση πραγματογνώμονα για υπόθεση του Δήμου και θα πρέπει να συζητηθεί 
άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εν λόγω 
μετακίνηση.  
Το τρίτο θέμα αφορά έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού έργου, του οποίου η συζήτηση κρίνεται 
αναγκαία, προκειμένου να υλοποιηθεί.  
Το τέταρτο, πέμπτο και έκτο θέμα αφορούν τροποποιήσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 
θα πρέπει άμεσα να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.  
Το έβδομο θέμα αφορά έγκριση επιχορήγησης συλλόγου και θα πρέπει να συζητηθεί λόγω άμεσης διοργάνωσης 
εκδήλωσης από το σύλλογο.  
Η κ Ποταμούση αποχώρησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, επανήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της 
ημερησίας διάταξης και τέλος αποχώρησε πριν τη λήξη της συζήτησης του 16ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
Ο κ. Ζωάνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οπότς και στο εξής τον 
αναπλήρωσε ο κ. Μάντικας.  
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά:  
Τα 1,2,3,4,5,6 και 7 εκτός ημερησίας διάταξης.  
Ακολούθησε η ημερήσια διάταξη με την εξής σειρά:  
το 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 και 18. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Γ.Ε.Η.Δ.3ο:Έγκριση 2ης μετάθεσης ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» 
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 το 
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. 62676/29-07-
2022 πρόσκληση.  
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά <Έγκριση 2ης μετάθεσης 
ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ">. 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, 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 <Έγκριση 2ης μετάθεσης ημερομηνίας του διαγωνισμού του 
έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ">. 
 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθμ. 63391/02-08-2022 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
     Σύμφωνα με το από 15/07/2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ", μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών (11/07/2022) δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά δια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, μέσω του οποίου διεξάγεται ο διαγωνισμός. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: "Αν, για 
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 
μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία", πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
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ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.".  
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με την 2η μετάθεση της ημερομηνίας και 
ώρας αποσφράγισης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση 
του έργου του θέματος. Προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες ημερομηνίες:  
"   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  προτείνεται να οριστεί η 
29/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  
"   Ως ημερομηνία και ώρα 02/09/2022 ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται να οριστεί η 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  
Κατά τα λοιπά προτείνεται να ισχύσουν οι όροι διακήρυξης του έργου που έχουν εγκριθεί με την 333/2022 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου και ο διαγωνισμός να διεξαχθεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού που έχει ορισθεί με την ίδια 333/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 63391/02-08-2022 εισήγηση, τις διατάξεις του  
Ν.4412/2016 και τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 και 4623/19.  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Μεταθέτει για 2η φορά την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ", ως εξής:  
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η Δευτέρα 29/08/2022 και 
ώρα 10:00 π.μ.  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 2/9/2022 και ώρα 
10:00 π.μ.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι διακήρυξης του έργου που έχουν εγκριθεί με την 333/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου και ο διαγωνισμός να διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που 
έχει ορισθεί με την ίδια 333/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου.  
 
Η παρούσα να διαβιβαστεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 635/2022 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 08-08-2022 

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Παραδείση Γεωργία 
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