
     

                            Εαγορά. 15-09-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 119/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  9408                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 19
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

     ΘΔΜΑ: «Περί αιτιματοσ τθσ εταιρίασ  "ΣΙΑΝΑΚΑ & ΙΑ Ο.Ε." για τθν εκ νζου 
χοριγθςθ παράταςθσ 60 θμερϊν ςτθ ςφμβαςθ ‘Προμικειασ και τοποκζτθςθσ 
εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν». 

    Σηε Ζαγνξά, ζήκεξα, 15
ε 

 ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ 2020 εκέξα Τξίηε 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 8

ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ην αίτθμα τθσ εταιρίασ  
"ΣΙΑΝΑΚΑ & ΙΑ Ο.Ε." για τθν εκ νζου χοριγθςθ παράταςθσ 60 θμερϊν ςτθ 
ςφμβαςθ ‘Προμικειασ και τοποκζτθςθσ εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν»: 

ΑΔΑ: ΨΞΩΤΩΡΚ-ΤΦΝ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 

ΔΗΜΟ  ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίεσ: Μπόλθσ Ιωάννθσ 

Σαχ. Δ/νςη: Ζαγορά Πθλίου 

Σηλέφωνο: 24263 50107 

Fax: 24260 23128 

Σ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ                                                        ΠΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

--------- 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΣΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 

Με το υπ' αρ. πρωτ. 7904/06.08.2020 αίτθμα θ εταιρεία "ΣΙΑΝΑΚΑ & ΙΑ Ο.Ε." 

αιτικθκε χρονικι παράταςθ εξιντα (60) θμερϊν για τθν υπ' αρ. πρωτ. 

3737/27.04.2020 ςφμβαςθ με αντικείμενο "Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 

για τισ παιδικζσ χαρζσ του Διμου Ζαγοράσ - Μουρεςίου" με τθν αιτιολογία τθσ μθ 

ανταπόκριςθσ του Διμου ςτθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ διαμόρφωςθσ τθσ βάςθσ 

πάνω ςτθν οποία ο ανάδοχοσ κα τοποκετιςει τα δάπεδα αςφαλείασ και τα όργανα. 

Με τθν ίδια αιτιολογία είχε δοκεί παράταςθ 60 (εξιντα) θμερϊν ςτθν παραπάνω 

αναφερόμενθ ςφμβαςθ με τθν υπ' αρ. 86/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ και θ οποία ζχει ιςχφ ζωσ και τισ 27.08.2020. Ο ιςχυριςμόσ του αναδόχου 

επιβεβαιϊνεται λόγω τθσ μθ ολοκλιρωςθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τον 

οριςμό αναδόχου όςον αφορά τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ των χϊρων όπου κα 

τοποκετθκοφν τα όργανα των παιδικϊν χαρϊν και επειδι ιςχφουν οι προχποκζςεισ 

που ορίηονται ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016 περί πρόβλεψθσ τθσ δυνατότθτασ 

παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και περί μθ τροποποίθςθσ 

τθσ ςυνολικισ φφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ειςθγοφμαςτε προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι 

τθν ζγκριςθ του αιτιματοσ του αναδόχου για τθν εν νζου χοριγθςθ παράταςθσ 

εξιντα (60) θμερϊν, δθλαδι ζωσ και τισ 27.10.2020. 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΚΟΠΑΣΑΡΗ ΔΗΜΟ 

 

Ζαγορά, 19.08.2020 

Αρ. Πρωτ.: 8246 

ΑΔΑ: ΨΞΩΤΩΡΚ-ΤΦΝ



Τν ιόγν πήξε ην κέινο ηεο επηηξνπήο θα Σακαξά Μαξία θαη αλέθεξε: «Σε όιεο ηηο 

εηζεγήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ αθνξνύζαλ ην έξγν κε ηίηιν "Αλαθαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ρώξσλ παηδηθώλ ραξώλ Δήκνπ Ζαγνξάο Μνπξεζίνπ δηαηεξνύζακε ηηο 

επηθπιάμεηο καο θαη ζπλερώο ηνλίδακε θαη επηζεκαίλακε ηελ αλαγθαηόηεηα 

θαηαζθεπήο πηζηνπνηεκέλσλ  δνκώλ παηδηθώλ ραξώλ ζε όιεο ηηο θνηλόηεηεο ηνπ 

Δήκνπ καο. Απηόο εμάιινπ ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ θαηαςεθίδακε ηηο αλάινγεο 

εηζεγήζεηο ηεο νκάδαο πιεηνςεθίαο δηόηη δελ ηεξνύληαλ ε αλσηέξσ πξνϋπόζεζε. 

Δπζηπρώο επηβεβαησζήθακε δπν θνξέο αθνύ θαη  ε αλάδνρνο εηαηξεία 

"ΤΣΘΑΝΑΚΑΣ & ΣΘΑ Ο.Ε." ε νπνία ζην ππ' αξ. πξση. 6135/23.06.2020 θαη 

7904/06/08/2020 αίηεκα ηεο  πεξί παξαηάζεσο αλαθέξεηαη ζε κε αληαπόθξηζε ηνπ 

Δήκνπ ζηελ πξνϋπόζεζε θαηαζθεπήο απαξαίηεηεο δηακόξθσζεο ηεο βάζεο πάλσ 

ζηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα ηνπνζεηήζεη ηα δάπεδα αζθαιείαο θαη ηα όξγαλα.  

Κάηη ην νπνίν θαηά ηε γλώκε καο απνηειεί κηα από ηηο πξνππνζέζεηο ηήξεζεο ησλ 

θαλόλσλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θάζε παηδηθήο ραξάο.  

Η ηερληθή ππεξεζία επηβεβαηώλνληαο κε ηε ζεηξά ηεο ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ αλαδόρνπ 

εηζεγείηαη εθ λένπ ρξνληθή παξάηαζε εμήληα (60) εκεξώλ εσο 27/10/2020 γηα ηελ ππ' 

αξ. πξση. 3737/27.04.2020 ζύκβαζε κε αληηθείκελν "Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

εμνπιηζκνύ γηα ηηο παηδηθέο ραξέο ηνπ Δήκνπ Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ". 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δελ ςεθίδνπκε ην ζέκα πνπ αθνξά ην έξγν απηό.» 

Τν ιόγν πήξε ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθέξνληαο όηη ηα όξγαλα είλαη 

πηζηνπνηεκέλα αιιά δελ είλαη έηνηκα ηα δάπεδα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ απηά. 

Γηα ην ιόγν απηό δεηείηαη παξάηαζε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε απνπεξάησζε 

ησλ ππνδνκώλ.   

Η Οικονομική Επιτροπή 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 το υπ’ αρικμ. πρωτ 8246/19-08-20 ζγγραφο του γραφείου προμθκειϊν και 

τεχνικϊν υπθρεςιϊν 
 άρκρο 77 του Ν.4555/18) και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ  

  

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Α. Κάνει δεκτό  το υπ' αρ. πρωτ. 7904/06.08.2020 αίτθμα τθσ εταιρείασ "ΣΙΑΝΑΚΑ 
& ΙΑ Ο.Ε." 
Β. Δίνει χρονικι παράταςθ εξιντα (60) θμερϊν για τθν υπ' αρ. πρωτ. 
3737/27.04.2020 ςφμβαςθ με αντικείμενο "Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 
για τισ παιδικζσ χαρζσ του Διμου Ζαγοράσ - Μουρεςίου" 

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 119/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Τα κέιε 

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: ΨΞΩΤΩΡΚ-ΤΦΝ



(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
                  ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

                                                               καα    
                                         ο νόμιμοσ αναπληρωτήσ του 
 

                           ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

ΑΔΑ: ΨΞΩΤΩΡΚ-ΤΦΝ
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