
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 19ης / 11-9-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 75 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα ακινήτου επί της οδού 

Καππαδοκίας 47 στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήματος Νικολάου ή 

Πολύκαρπου Δελβίζη.    

   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε 

σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 

2491/4-9-2020 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 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  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Στην κυριότητα του Κληροδοτήματος Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη, μεταξύ άλλων 

περιουσιακών στοιχείων, ανήκει και ένα διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο της οδού 

Καππαδοκίας 47, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Στις 4/9/2010 μας στάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Διαχειριστή της οικοδομής ο 

οποίος μας ενημερώνει πως το ασανσέρ της οικοδομής δεν λειτουργεί λόγω βλάβης του 

ηλεκτρολογικού πίνακα. 

Για την αντικατάστασή του, ζητήθηκαν προσφορές και σύμφωνα με την απόφαση των 

ενοίκων της οικοδομής επιλέχτηκε ως συμφέρουσα η προσφορά της τοποθέτησης ενός 

συμβατικού πίνακα Ελληνικής συναρμολόγησης συνολικής δαπάνης 1.250 €. 

Οι συντελεστές για τον επιμερισμό της δαπάνης για κάθε όροφο σύμφωνα με το (ΦΕΚ 

1296/16-12-1977) έχει ως εξής: 

1ος Οροφος 1,00 

2ος Οροφος 1,10 

3ος Οροφος 1,20 

4ος Οροφος 1,30 

Σύνολο       4,60 

Βάσει των ανωτέρω συντελεστών, για το δεύτερο όροφο, που αφορά το διαμέρισμα του 

Κληροδοτήματος Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη, το ποσοστό συμμετοχής είναι 23,91% και η 

δαπάνη που αναλογεί ανέρχεται στο ποσό των 241,06 € + 57,85 Φ.Π.Α. 24%= 298,91 €. 

    Εν’ όψει των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει για τη διάθεση της 

πίστωσης ποσού 298,91 € από  τον Κ.Α. 15.6261 με τίτλο «Συντήρηση ακινήτων» του σκέλους 

των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, του Κληροδοτήματος Νικολάου ή 

Πολύκαρπου Δελβίζη.  

 



 

  

Μετά από αυτά ζητείται η διάθεση της πίστωσης ποσού 298,91 € από  τον Κ.Α. 15.6261 

με τίτλο «Συντήρηση ακινήτων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, 

του Κληροδοτήματος Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη.  

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

στο συζητούμενο θέμα:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 298,91 € από  τον Κ.Α. 15.6261 με τίτλο 

«Συντήρηση ακινήτων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, του 

Κληροδοτήματος Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη για εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα στο 

ακίνητο επί της οδού Καππαδοκίας 47 στη Θεσσαλονίκη. 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 75 / 2020. 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  11 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

        Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


