
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 2ης / 25-01-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       12 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη 

διασπορά του Κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 123/21-01-2021 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. 

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 

6ο θέμα. Η εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία είχε αποσταλεί μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής: 

 

Με το με αρ. πρωτ. 133/22-01-2021 ο χειριστής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Χαρίλαος Γάγας  διαβίβασε το 2ο Πρακτικό του ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», το οποίο παρατίθεται αυτούσιο προς έγκριση. 
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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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το από 12-01-2021  Πρακτικό ΙΙ (Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου – Κατακύρωσης) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 93104  

του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».  

 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την σύμβαση εκτέλεσης του έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 999935033 – ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ) που εδρεύει στην Κοζάνη, Αγ. Κυριακής 

4 – Τ.Κ. 50131, με μέσο ποσοστό έκπτωσης Εξήντα δύο τοις εκατό και Έξι 

εκατοστά (62,06%). 

 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βελβεντού κ. Εμμανουήλ Στεργίου για την υπογραφή της 

σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

4. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της 

Διακήρυξης. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 2021. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  25 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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