
                            Εαγορά. 27-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 138/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη. 11039                                                                                                                     

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 21
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

 

ΘΔΜΑ: Λιψθ απόφαςθσ για χοριγθςθ παράταςθσ για το ζργο "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΙΑ 

ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ &  ΑΓΙΟΤ 

ΙΩΑΝΝΗ  Δ. ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ " 

    Σηε Ζαγνξά, ζήκεξα, 27
ε 

 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:00   

ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από 

ηελ 10858/23-10-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηα 

κέιε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή,  κε βάζε  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 77 του Ν. 

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα ζξι (6)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                       1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                        
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ  
4. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
5. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
6. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

                                              

     

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                     

       Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ λιψθ απόφαςθσ για χοπήγηση παπάτασηρ για το έπγο Λιψθ 

απόφαςθσ για χοριγθςθ παράταςθσ για το ζργο "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ &  ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ  

Δ. ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ "   και  ανζφερε ότι: 

Με το αρ. πρωτ. 8779/01-09-2020 αίτθςθ τθσ αναδόχου εταιρίασ με τθν επωνυμία 

«ΠΤΡΙΔΩΝ Β.ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ» ηθτάει παράταςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  Η 

ΑΔΑ: 6Κ0ΦΩΡΚ-ΜΓΥ



Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Βόλου και θ Αναπλ. Δ/ντρια Σεχνικϊν Τπθρεςίων κα Ελζνθ 

Προβιά, με το υπ’ αρικμ. 65405/30-09-2020  προτείνει  να δοκεί παράταςθ ζωσ τθν 01-11-

2020.  

Ο πρόεδροσ δεδομζνου των αντικειμενικϊν δυςκολιϊν πρότεινε ςτθν επιτροπι τθν 

χοριγθςθ παράταςθσ ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ ζωσ τθν 20-12-

2020. 

        Τν ιόγν πήξε ην κέινο ηεο Επηηξνπήο θα Σακαξά Μαξία θαη αλέθεξε όηη: 

«Όζνλ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ηελ κε έλαξμε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ζεσξνύκε πσο έρεηε θη εδώ ηελ απόιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε.  

Πξόθεηηαη γηα κηα εξγνιαβία ε νπνία ζπκβαζηνπνηήζεθε ζηηο 01/04/2020 θαη έιεμε ν 

ζπκβαηηθόο ηεο ρξόλνο ζηηο  01/08/2020. 

Πέξαζε κηα πεξίνδνο κέζα ζηελ πγεηνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θαξαληίλα ε νπνία 

δηθαηνινγεί ηελ θαζπζηέξεζε κεξηθώο, σζηόζν δελ θηλεζήθαηε έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά κε ζπλέπεηα ζήκεξα λα ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο απώιεηαο κηαο 

αθξσο απαξαίηεηεο  ηερληθήο παξέκβαζεο γηα ην ζύλνιν ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ 

Παπά Νεξό –Αγίνπ Ισάλλε . 

 

Ψεθίδνπκε ζεηηθά ηελ εηζήγεζε ηεο  ππνρξεσηηθήο ιήςεσο παξάηαζεο  

γηα ην έξγν (σο ηελ ύζηαηε απόπεηξα θαη πξνζπάζεηα λα πεξηζσζεί ην έξγν) αιιά ζαο 

θαηαγγέινπκε γηα αληθαλόηεηα, αδηαθνξία θαη έιιεηςε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε 

δηνίθεζε. Θα είζηε νη απνθιεηζηηθνί ππεύζπλνη γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ παξαιηαθνύ 

κεηώπνπ Αγίνπ Ισάλλε –Παπά Νεξό ζε έλα ελδερόκελν(απεπθηαίν) λέν πιεκκπξηθό 

θαηλόκελν. Έρεηε ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε  ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ παξαιηαθνύ 

κεηώπνπ. 

 

      Ο πξόεδξνο αλέθεξε όηη νη παξαηάζεηο γεληθόηεξα αιιά θαη ιόγσ ησλ εηδηθώλ 

ζπλζεθώλ πνπ δηαλύνπκε είλαη λόκηκν δηθαίσκα ησλ αλαδόρσλ. Γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θαη ξήηξεο νη νπνίεο πξνζηαηεύνπλ ην 

θνξέα.   

 

                         Η Οικονομική Επιτροπή    αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
      το ςπ’ απιθμ. 65407/30-09-2020 έγγπαυο τηρ Δ/νσηρ Τεσνικών Υπηπεσιών        

τος Δήμος Βόλος.  
      άπθπο 77 τος Ν.4555/18 

    

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σην χορήγηση παράτασης έως την 20-12-2020, για το έργο: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΖΗΜΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ &  

ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ  Δ. ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ " 

 
 

 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
ΑΔΑ: 6Κ0ΦΩΡΚ-ΜΓΥ



 

Η απόυαση αςτή πήπε αύξοντα απιθμό 138/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Τα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                       (ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

       ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

 

ΑΔΑ: 6Κ0ΦΩΡΚ-ΜΓΥ
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