
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 13ης/14-4-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 42/2022 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ 19/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου 

Βελβεντού 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 1155/13-4-2022 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   

3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   

4 Κουκόλη Σοφία, μέλος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος   

6 Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος   

7 Τέτος Νικόλαος, μέλος   

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 

Με την 19/2022 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής έγινε ο καθορισμός όρων 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. 

Όμως στο διάστημα που μεσολάβησε έγιναν δύο μεταβολές στην Διακήρυξη 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. 

Η πρώτη αφορά αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής και από 16-4-2022 

γίνεται 5-5-2022, λόγω νόσησης μέλους επιτροπής με Covid 19.  

Η δεύτερη αφορά την προσθήκη  λόγου αποκλεισμού συμμετοχής  στο άρθρο 

22α: «αποκλείονται οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε οποιαδήποτε κατάσταση 

δικαστικής διαμάχης με το  Δήμο Βελβεντού» 

 

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να αποφασίσει για: 

 

Την έγκριση μεταβολών στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης διενέργειας 

ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ » όπως αυτοί καθορίστηκαν με 

την 19/22 απόφαση ως εξής: 

Α. Ορίζεται  ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 5η 

Μαΐου 2022 
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Β. Προστίθεται ως λόγος αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

ανάθεσης η με οποιονδήποτε τρόπο ή κατάσταση δικαστικής εμπλοκής  

οικονομικών φορέων με το Δήμο Βελβεντού 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση αφού έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις μεταβολές στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης διενέργειας 

ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ » όπως αυτοί καθορίστηκαν με 

την 19/22 απόφαση ως εξής: 

Α. Ορίζεται  ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 5η 

Μαΐου 2022 

Β. Προστίθεται ως λόγος αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

ανάθεσης η με οποιονδήποτε τρόπο ή κατάσταση δικαστικής εμπλοκής  

οικονομικών φορέων με το Δήμο Βελβεντού 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/ 2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  14 Απριλίου 2022 

Ο Πρόεδρος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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