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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 27ης/24-08-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 114/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης προμήθειας εξοπλισμού χώρων 

θέας και αναψυχής. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2583/19-

8-2021 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 επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το 3ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Την 8η Ιουλίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 2168/08-07-2021 σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου και της εταιρείας «ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.». Η σύμβαση αφορούσε την προμήθεια 

και την τοποθέτηση  των παρακάτω: 

• ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ διαστάσεων 4,70μ.Χ4,70μ. 

• ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ διαστάσεων 1,90μ.Χ1,90μ. 

• ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ 

για τα οποία ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι τριάντα (30) μέρες. 

  Στις 06-08-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η 

εταιρεία «ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.» αιτήθηκε παράταση του χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης 

των υπό προμήθεια ειδών, κατά ένα (1) μήνα. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των 

υπό προμήθεια ειδών διότι:  

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων καύσωνα των τελευταίων ημερών το 

διάστημα από 30/7 έως και 5/7 δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτηση των υπό 

προμήθεια ειδών. 

Οι παραπάνω λόγοι καθυστέρησης συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, μη 

δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων και οι οποίοι εκ φεύγουν της σφαίρας 

επιρροής της εταιρείας. 

Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 

παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας ξυλείας κατά ένα  (1) μήνα, για 
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τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 06-08-2021 αίτημα παράτασης 

παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, της εταιρείας «ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.». 

 

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

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας ξυλείας κατά 

ένα  (1) μήνα, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 06-08-2021 

αίτημα παράτασης παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, της εταιρείας «ΧΛΙΑΠΑΣ 

Α.Ε.». 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 24 Αυγούστου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 

 


