
     

                            Εαγορά. 15-09-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 118/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  9407                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 19
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

     ΘΔΜΑ: «Περί ζγκριςθσ Αποφάςεων Δθμάρχου που ελιφκθςαν  για τθν αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν που 

προκλικθκαν από κεομθνίεσ». 

    

 ηε Ζαγνξά, ζήκεξα, 15
ε 

 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00   

ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από 

ηελ 9137/11-09-2020  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 πζντε (5)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                       1. ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                        2. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ    
4. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
5. ΚΑΣΙΦΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                 

     

i) Απουςία του προζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και Δθμάρχου κου Παναγιϊτθ       
Κουτςάφτθ, προιδρευςε ο νόμιμοσ αντικαταςτάτθσ του κοσ Κοντογιϊργοσ Απόςτολοσ. 
ii) Απουςία του μζλουσ κου Βαρελόπουλου Ιωάννθ το παρϊν ζδωςε ο νόμιμοσ 
αντικαταςτάτθσ του κοσ Κατςιφόσ Απόςτολοσ. 

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                               

                  

                         Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην  ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξνο ζγκριςθ τθν υπ’ 
αρικμ. πρωτ.:  7528/2020 Απόφαςθ του Δθμάρχου, οι οποία αποτελεί   αναπόςπαςτο 
κομμάτι τθσ απόφαςθσ αυτισ θαη αλέθεξε όηη ζύκθσλα κε: 

ΑΔΑ: 6ΦΜΚΩΡΚ-4ΥΤ



Α) 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273, παξ.1 θαη ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 5 ηνπ Νένπ 

Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, Ν. 3463/06. 

2. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

3. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη     πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

4. Σσλ δηαηάμεσλ  ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

5. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’): Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 

2014/25/ΕΕ)." 

6. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθόζνλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο 

παξνύζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Δ., Τ.Α.) θαη 

εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Β) 

7. Σελ ππ' αξ. πξση. 7469/27.07.2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

8. Σελ 3/2020 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 165/15426 - 03.02.2020 απόθαζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Ειιάδαο - Σκήκα Δηνηθεηηθνύ 

Οηθνλνκηθνύ Ννκνύ Μαγλεζίαο. 

9.Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο δελ μεπεξλά ην πνζό ησλ 20.000,00 επξώ 

µε Φ.Π.Α. γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο 2020. 

10.Σελ αλάγθε ηνπ ∆ήµνπ γηα ηελ πξνκήζεηα. 

11.Σηο ππ’ αξηζ. 7447/27.07.2020 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

12. Σελ ππ’ αξ. πξση. 7474/27.07.2020 Απόθαζε Δεκάξρνπ πεξί έγθξηζεο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

13. Σελ ππ’ αξ. πξση. 7475/27.07.2020 Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο. 

14. Σελ ππ’ αξ. πξση. 7511/28.07.2020 πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ΑΝΑΣΑΘΟΤ 

ΕΡΑΦΕΘΜ» 

 

 

προηείνει ηην έγκριζη ηης υπ’ αριιμ. πρωτ. 7528/28-07-2020 Απόφαςη του 
Δημάρχου. 

ΑΔΑ: 6ΦΜΚΩΡΚ-4ΥΤ



Η Οικονομικθ Επιτροπθ 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 7528/28-07-2020 Απόφαςθ του Δθμάρχου, 
 άρκρο 77 του Ν.4555/18) και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ  

  

 

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την υπ’ αριιμ. πρωτ. 7528/28-07-2020 Απόφαςη Δημάρχου, που αφορά 

την «Απ’ ευιείασ ανάιεςη προμθιειασ ςωλθνων φδρευςησ», που ελθφιηκε  για την 

αντιμετώπιςη ζημιών που προκλθιηκαν από ιεομηνίεσ». 

 

   
 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 118/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Σα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
                  ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

                                                               καα    
                                         ο νόμιμοσ αναπληρωτθσ του 
 

                           ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

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: 6ΦΜΚΩΡΚ-4ΥΤ
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