
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9ης / 16-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

 Αριθ. απόφασης:       44 / 2021

ΕΚΤΑΚΤΟ
ΘΕΜΑ:

Αναπλήρωση προέδρου επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το
έργο «Αντικατάσταση Συνθετικού Τάπητα (ταρτάν) Στίβου, Χλοοτάπητα Γηπέδων
Ποδοσφαίρου και Περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού».

  
Στο  Βελβεντό,  σήμερα,  την  16η  του  μηνός  Μαρτίου,  του  έτους  2021,  ημέρα  της

εβδομάδας Τρίτη και  ώρα 12.00,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,  συνήλθε  σε
τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από
την αριθμ. πρωτ. 785/11-3-2021 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 και τα επτά (7):

Παρόντες                                                        Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, 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.

Το συγκεκριμένο θέμα εισήχθη προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ως έκτακτο
θέμα  λόγω  χρονικής  προθεσμίας,  συμπεριλήφθηκε  στην  ημερήσια  διάταξη  με  τη  σύμφωνη
γνώμη του συνόλου των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και συζητήθηκε ως 9ο θέμα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της   Προϊσταμένης  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &

Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την  απόφαση  128/2020  της  οικονομικής  επιτροπής  του  Δήμου  Βελβεντού  με  την  οποία
εγκρίθηκε το από 17-12-2020 πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης, συγκροτήθηκε η Επιτροπή
διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Συνθετικού Τάπητα (ταρτάν)  Στίβου,  Χλοοτάπητα
Γηπέδων  Ποδοσφαίρου  και  Περιφράξεων  στο  Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο  Βελβεντού»
προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ ως εξής: 

Τακτικά μέλη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΛΓΑ ΤΖΗΚΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αναπληρωματικά μέλη:

ΑΔΑ: 6ΧΤ946ΜΓΗΖ-3ΟΟ



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΕ Αγρονόμων  Τοπογράφων Μηχανικών
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΙΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Και  επισημάνθηκε ότι : «Σε απουσία προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά
κληρωθέντας Π.Ε. μηχανικός τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος».

2. Την απόφαση 5/2021 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βελβεντού με την οποία λόγω της
συμμετοχής  των  μηχανικών  στην  αποχή  από  τεχνικές  επιτροπές  δόθηκε  παράταση  της
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ 94879 και ορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης η δέκατη εργάσιμη μέρα μετά τη
λήξη της απεργίας. 

3. Τη λήξη  της  αποχής  των μηχανικών  στις  5-3-2021 συνέπεια  της  οποίας  και  της  5/2021
απόφασης είναι ο  ορισμός της 22-3-2021 ως  ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού.

4. Την ενημέρωση με ηλεκτρονικά μηνύματα όλων των μελών της επιτροπής για την ημερομηνία
αποσφράγισης

5. Το  ΦΕΚ  385Γ΄24-2-2021  με  το  οποίο  το  μέλος  Όλγα  Τζήκα  της  επιτροπής  διαγωνισμού
συνταξιοδοτήθηκε 

6. Το  ηλεκτρονικό  μήνυμα  του  μέλους  Νικόλαος  Χαλτογιανίδης  με  το  οποίο  ενημερώνει  ότι
αδυνατεί  να  συμμετέχει  διότι  αποδέχτηκε  τη  συμμετοχή  του  σε  άλλο  διαγωνισμό  που
διεξάγεται την ίδια μέρα 

Και  προκειμένου να διευκρινιστεί  η  αναπλήρωση του προέδρου της επιτροπής προτείνεται  η
αναπλήρωση της κ. Όλγας Τζήκα  ως προέδρου από τον κ. Απόστολο Στάμο 1ο αναπληρωματικό
μέλος. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του (Ν.3852/10 άρθρο 72, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/19).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
3. Την εισήγηση του προέδρου.
4. Τα προσκομισθέντα από την αρμόδια υπηρεσία στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την  αναπλήρωση  της  προέδρου κ.  Όλγας  Τζήκα    της  επιτροπής  του

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  του  έργου  «Αντικατάσταση  Συνθετικού  Τάπητα  (ταρτάν)  Στίβου,
Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού»
από τον κ. Απόστολο Στάμο με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.  

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 22-03-2021. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    44 / 2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό,   16 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος 

Μανώλης Κ. Στεργίου
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