
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης / 04-01-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       5 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Εισήγηση περί παράτασης της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση, 

συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου, χλοοτάπητα γηπέδων 

ποδοσφαίρου και περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 

Βελβεντού» και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94879 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 4η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 

την αριθμ. πρωτ. 4125/31-12-2020 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 και 

τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

 Αγγέλης Δημήτριος   

 Εμμανουήλ Δημήτριος   

 Καμκούτης Θωμάς   

 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

 

Η Τεχνική υπηρεσία εισηγείται την παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση, συνθετικού τάπητα 

(ταρτάν) στίβου, χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και περιφράξεων στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού» και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94879, η οποία είχε οριστεί 

για την 8η Ιανουαρίου 2021 λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής αποσφράγισης που 

εγκρίθηκε με την απόφαση 124/2020 της οικονομικής επιτροπής μετά από κλήρωση μέσω 

συστήματος ΜΗΜΕΔ, επειδή η πλειοψηφία των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών) 

συμμετέχουν στην απεργία - αποχή από τεχνικές επιτροπές έως 22-1-2021.  

Προτείνεται ως ημερομηνία αποσφράγισης η δέκατη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη της 

απεργίας. 

 

 

Καλείται Η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο 

συζητούμενο θέμα και λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΡ046ΜΓΗΖ-ΓΕΤ



 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και το άρθρο77 του ν. 4555/2018 

 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει  την παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση, συνθετικού 

τάπητα (ταρτάν) στίβου, χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου και 

περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού» και αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94879, η οποία είχε οριστεί για την 8η Ιανουαρίου 2021 λόγω 

αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής αποσφράγισης που εγκρίθηκε με την απόφαση 

124/2020 της οικονομικής επιτροπής μετά από κλήρωση μέσω συστήματος ΜΗΜΕΔ 

επειδή η πλειοψηφία των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών) συμμετέχουν 

στην απεργία - αποχή από τεχνικές επιτροπές έως 22-1-2021.  

2. Αποφασίζει ως ημερομηνία αποσφράγισης η δέκατη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη της 

απεργίας. 

 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    5    / 2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,   4   Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

ΑΔΑ: ΨΑΡ046ΜΓΗΖ-ΓΕΤ
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