
                                                                                            

  
   
  

 

              
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ                                                        Αρ.Απόφασης:221/2020 
                                                                                         Αρ.Πρωτ:12114 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το Πρακτικό  52/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής    του    Δήμου Κισσάμου. 
 

   Σήμερα, στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2020 ημέρα   Τρίτη  και ώρα 9:00 π.μ στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Κισσάμου και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων  
των μέτρων  αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επι-
τροπή ύστερα από την 12033/11-12-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη από-
φασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
………………. 
21. Παράταση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού για την <Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού με 
γερανό και αρπάγη & ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας  12 
κ.μ. 
 
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα παρακά-
τω έξι (6)  μέλη:  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ   
 
   1. Μυλωνάκης Γεώργιος                    Πρόεδρος                                              
   2. Σταθάκης Θεόδωρος                  Αντιπρόεδρος                            
   3. Χριστουλάκης Θεόφιλος                   Μέλος                                   
   4. Κελαιδής Ιωάννης                             Μέλος                                                                                     
   5. Χαχλάκης Γεώργιος                          Μέλος                         
   6. Μαυροδημητράκης Σπύρος              Μέλος                                
                                                                                                1. Ψαράκης Νεκτάριος    Μέλος  
 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον  Φωτεινόπουλο Βασίλη  υπάλληλο του Δήμου. 
 
  Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο κ.Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
  Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι  το μέλος κ. Ψαράκης Νεκτάριος απουσιάζει δικαιολογημένα. 
………………. 
O κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης  ,  έκανε γνωστό στα μέλη τα 
παρακάτω: 
 
    Στις 11-12-2020 ενημερώθηκα από τον κ. Μαυρομάτη Σοφοκλή, Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης 
του Διαγωνισμού για την <Προμήθεια (1) ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπά-
γη & ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ.>, ότι η α-
ποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς η οποία ήταν προγραμματισμένη να 
γίνει την 1-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, δεν έγινε καθότι υπήρξε αδυναμία σύγκλισης της Επιτρο-
πής Αποσφράγισης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία COVID-19 και το 
Iocdowh που έχει επιβληθεί.  
Για το λόγο αυτό απαιτείται να οριστεί νέα ημερομηνία αποσφράγισης του εν λόγω διαγωνισμού και προτεί-
νεται η νέα αυτή ημερομηνία να είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.. 
 
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
                                                            Αριθμός απόφασης 221 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα παραπάνω  και διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας δεν υπήρξε 
αντίρρηση 
 
                                                          Αποφασίζει ομόφωνα 
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Κάνει δεκτή την πρόταση του κ. Προέδρου και ορίζει νέα ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού 
για την <Προμήθεια (1) ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & ενός (1) και-
νούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ. >, την Δευτέρα 21 Δεκεμ-
βρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 
 
Ακριβές απόσπασμα                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               (υπογραφές) 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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