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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 83221/06-10-2022 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 48 της 05-10-2022 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
850/2022 

Περίληψη απόφασης 
Β.Ε.Η.Δ.2ο: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμών λόγω διακοπής λειτουργίας  
του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 5η Οκτωβρίου 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 30-09-2022 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 8 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 Ξενάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 
 3 Ζωάνος Κυριάκος, Αντιδήμαρχος 
 4 Αναγνώστου Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 
 5 Νύκτας Νικόλαος                                    
 6 Ποταμούση Παρασκευή                                
 7 Σαραντινός Σταμάτιος                               
 8 Μπουρνιάς Χαράλαμπος                               
  

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

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Oι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπελέγρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 
  

 
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 τρία (3) θέματα, τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση 
συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα παρακάτω: 
1ο: Χορήγηση σε χρήμα την οφειλόμενη αξία γάλακτος για τα έτη 2011, 2012 και 2013 στους δικαιούχους της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 
2ο: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμών λόγω διακοπής λειτουργίας  του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
3ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (αρ. πρωτ.:81735/03-10-2022). 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι: 
Το πρώτο θέμα αφορά τακτοποίηση υπόθεσης των υπαλλήλων καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης και θα πρέπει να συζητηθεί άμεσα, προκειμένου να τακτοποιηθεί για την εύρυθμη λειτουργία της. 
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Το δεύτερο θέμα αφορά μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμών λόγω διακοπής του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ και κρίνεται αναγκαία η συζήτησή του για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αποθήκης και 
Προμηθειών, προκειμένου να ολοκληρωθούν συγκεκριμένοι διαγωνισμοί. 
Το τρίτο θέμα αφορά τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί άμεσα και 
να πραγματοποιηθεί για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 
Το 1,2 και 3 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 και 15. 
Οι κ. Ξενάκης  και Σαραντινός προσήλθαν στην έναρξη της συζήτησης του δεύτερου εκτός ημερησίας διάταξης 
θέματος, ενώ ο κ. Νύκτας συνδέθηκε στο τέλος του πρώτου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος. 
Η κ Ποταμούση αποχώρησε κατά τη συζήτηση του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Β.Ε.Η.Δ.2ο: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμών λόγω διακοπής λειτουργίας  
του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
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. 81276/30-09-
2022 πρόσκληση. 
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά <Μετάθεση 
καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμών λόγω διακοπής λειτουργίας  του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ>. 
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 την <Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμών λόγω 
διακοπής λειτουργίας  του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ>. 
 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθμ. 81868/04-10-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Αποθήκης & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα παρακάτω: 
 
Σχετ : Το υπ΄ αριθ. 38837ΕΞ2022/29.09.2022 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
 
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο ενημερωθήκαμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης για την 
"Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του 
Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) - Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση 
αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια" το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι 
απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική 
λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ. Λόγω της διακοπής παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω 
υποσυστήματος κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των 
ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών 
Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για λήψη απόφασης για την: 
α) Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού για την "Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, 
κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου" (ΕΣΗΔΗΣ 171010), για την 
31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 (από 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00) 
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β) Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού για την "Εκπόνηση σχεδίου αστικής 
προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χίου" (ΕΣΗΔΗΣ 172880), για την 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:30 (από 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30). 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 81868/04-10-2022 εισήγηση, τις διατάξεις του  
Ν.4412/2016 και τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 και 4623/19. 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Α. 
Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού για την "Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. 
και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου" (ΕΣΗΔΗΣ 171010), για την 31η 
Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 (από 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00) 
B. 
Μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού για την "Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χίου" (ΕΣΗΔΗΣ 172880), για την 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 (από 
17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30). 
 
Η παρούσα να διαβιβαστεί στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 850/2022 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 06-10-2022 

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Παραδείση Γεωργία 
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