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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης / 17-7-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 53 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης Βελβεντού» 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 17η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο 

Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1811/13-7-2020 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 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Με την με  αρ. πρωτ. 1875/2020 Απόφαση η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική 

υπηρεσία) του Δήμου Βελβεντού 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών  

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚΑ 

147/08.08.2016) και ιδιαίτερα το άρθρο 189 «Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης 

2. Την αριθμ. πρωτ. 1240/18-05-2020 υπογραφείσα σύμβαση 

(20SYMV006729119) 

3. Την με αριθμ. Πρωτ. 1780/09-07-2020 εμπρόθεσμη υποβολή της 

μελέτης  

4. Την από 16-07-2020 Θεώρηση της μελέτης με αρ. 1.β/2020 από την 

Τεχνική Υπηρεσία 

 Ενέκρινε  τη μελέτη «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Βελβεντού» με αρ. 1.β/2020 

 Πιστοποίησε την τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και 

τεχνικών οδηγιών που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και  

 Βεβαίωσε την ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και τη συμμόρφωση 

του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 189 

του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 7 του με αρ. πρωτ. 1240/18-05-2020 Συμφωνητικού 

να παραλάβει τη  μελέτη «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Βελβεντού». 
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 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα:  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης Βελβεντού». 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  17 Ιουλίου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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