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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 30ης/21-09-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 130/2021 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες για τα 

Υποέργα της πράξης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 21η 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 3ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18214/29.09.2020 Πρόσκληση (ΑΤ04) του 

Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Άξονας Προτεραιότητας 

“Περιβάλλον” και τίτλο πρόσκλησης “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ”. 

Ο Δήμος Βελβεντού προτίθεται να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη πρόσκληση, 

υποβάλλοντας πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο “ ΓΩΝΙΕΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ”. Η πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω 

δύο υποέργα. 

Υποέργο 1 με τίτλο: «Συστήματα υπόγειων κάδων ανακύκλωσης» το οποίο 

αφορά στην προμήθεια και  εγκατάσταση  υπόγειων συστημάτων κάδων 

περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και ανάπλασης του χώρου παρέμβασης στο Δήμο 

Βελβεντού   

Υποέργο 2 με τίτλο : «Εξοπλισμός συστήματος ζύγισης Συλλογής 

Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων» το οποίο θα είναι  προσαρμοσμένο στο υπάρχον 

απορριμματοφόρο του Δήμου. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος των προμηθειών των ανωτέρω δύο 

υποέργων σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, θα πρέπει στον σχετικό 
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φάκελο της πρότασης, να υποβληθούν  Πρακτικά Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, 

συνοδευόμενα από πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές 

προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ. 

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο ορισμός τριμελούς επιτροπής η οποία θα 

αναλάβει να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες. 

Προτείνουμε ως μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ τους εξής: 

1. Χαρίλαο Γάγα, Προϊστάμενο Τμήματος Έργων Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, 

Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαργιούλα Ευαγγελία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού Μέλος της Επιτροπής 

3. Νεκτάριο Κανταρτζή, Υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών  , Μέλος της Επιτροπής 

 

Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες για τα Υποέργα 
«Συστήματα υπόγειων κάδων ανακύκλωσης» και «Εξοπλισμός συστήματος ζύγισης και 

συλλογής ανακυκλώσιμων ρευμάτων», της πράξης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ως εξής:  

 

1. Χαρίλαο Γάγα, Προϊστάμενο Τμήματος Έργων Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, 

Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαργιούλα Ευαγγελία, κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού Μέλος της Επιτροπής 

3. Νεκτάριο Κανταρτζή, Υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών  , Μέλος της Επιτροπής 

 

 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 130 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 21 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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