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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 29ης/14-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 125/2021 

 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου 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. 2802/10-

9-2021 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 6ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 94/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Βελβεντού διενεργήθηκε δημοπρασία την 21η Δεκεμβρίου 2020, ενώπιον 

αρμόδιας Επιτροπής, για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΑΠΗ του Δήμου 

Βελβεντού  κατά την οποία μοναδικός μειοδότης αναδείχθηκε ο Κόκκινος Νικόλαος του 

Γεωργίου κάτοικος Βελβεντού,  ο οποίος πρόσφερε για τη μίσθωση ακινήτου του, που 

βρίσκεται στην οδό Διονυσίου Σολωμού 2, εμβαδού 144,00 τ.μ., μηνιαίο μίσθωμα 

τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00 €). 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη το 

πρακτικό της δημοπρασίας και τις διατάξεις  α) του άρθρου 5 της παρ. 8 του ΠΔ 

270/81 και β) του άρθρου 72 περ. 1ε του Ν.3852/2010, πρέπει να αποφασίσει την 

κατακύρωση της δημοπρασίας που διεξήχθη την 21η Δεκεμβρίου 2020 ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής, για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΑΠΗ, με διάρκεια 

μίσθωσης δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών   και να 

αναθέσει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

Συνημμένα  

Το από 21-12-2020 πρακτικό δημοπρασίας  

 

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διεξήχθη την 21η 

Δεκεμβρίου 2020 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, για την μίσθωση ακινήτου 

στέγασης του ΚΑΠΗ, στον Νικόλαο Κόκκινο του Γεωργίου, ο οποίος προσέφερε για το 

ακίνητό του (ισόγεια αίθουσα εμβαδού 144,00 τ.μ.), που βρίσκεται στην οδό 

Διονυσίου Σολωμού 2, στο Βελβεντό, μηνιαίο μίσθωμα τριακοσίων σαράντα ευρώ 

(340,00 €). Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη και αρχίζει από 

01/09/2021 έως 31/08/2023, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών. 

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 125 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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Ταχ. Δ/νση      : Αγίας Τριάδας 21  

Τ.Κ.-Πόλη       : 50400 Βελβεντό 

Πληροφορίες   : Ι. Στεργιόπουλος 

Τηλέφωνα       : 24643 50305 

Ηλεκτρ.Δ/νση  : i.stergiopoulos@velvento.eu 

 

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  

Δ/νση Διοίκησης 

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού 

Κοζάνης 

ΖΕΠ Κοζάνης 

50100 Κοζάνη  

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 125/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Βελβεντού, με θέμα:  Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης 

ακινήτου για τη στέγαση  του ΚΑΠΗ. 

 

  Σας στέλνουμε απόσπασμα του αριθμ. 29ου πρακτικού συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού, που περιέχει την αριθ. 125/2021 

απόφασή της,  σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.  

Μαζί με το παραπάνω απόσπασμα πρακτικού, στέλνουμε και αντίγραφο του 

αποδεικτικού δημοσίευσής της.  

 

Συνημμένα: Φάκελος του διαγωνισμού. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Βελβεντό,  27 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Αριθ. Πρωτ.:  
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