
     

                            Εαγορά. 09-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 130/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  10352                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 20ης /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης 

Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

ΘΔΜΑ:  «Παράταςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου του ζργου: "Κατασκεσή τετνικών 

έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μοσρεσίοσ" 

    Σηη Εαγοπά, ζήμεπα, 09
η 

 ηος μηνόρ Οκηωβπίος 2020 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 

11:00   ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος  Εαγοπάρ - Μοςπεζίος ζςνήλθε  ύζηεπα 

από ηην 10098/05-10-2020  ππόζκληζη ηος Πποέδπος, πος επιδόθηκε με 

αποδεικηικό ζηα μέλη η Οικονομική Δπιηποπή,  με βάζη  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  

άρκρου 77 του Ν. 4555/18.  

Αφοφ διαπιςτώκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελών,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα ζξι (6)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

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

     

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεώργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                 

                  

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ύζηεπα από διαπίζηωζη ηηρ απαπηίαρ κήπςξε ηην 

έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ και  ειζηγούμενορ  ηο 5
ο 
 θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ καηέθεζε ηο 

ςπ’ απιθμ. ππωη. 28293/2020 έγγπαθο ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ηος Γήμος Βόλος ζσεηικά με 

ηην παπάηαζη πποθεζμίαρ πεπαίωζηρ ηος έπγος, με ηίηλο: «Παράταςθ ςυμβατικοφ 

αντικειμζνου του ζργου: "Κατασκεσή τετνικών έργων για την αντιμετώπιση 

ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μοσρεσίοσ" 

ΑΔΑ: 6ΣΛΛΩΡΚ-547



  και προτείνει την τορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης τοσ έργοσ 

έως την 11-11-2020. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 ηο ςπ’ απιθμ. ππωη. 28923/2020 έγγπαθο ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ ηος Γήμος Βόλος, 

ημήμαηορ Οδοποιίαρ, ηο οποίο ςπογπάθεηαι από ηην αν. Γ/νηπια κα Πποβιά Δλένη 

και ηο οποίο αποηελεί αναπόζπαζηο κομμάηι ηηρ απόθαζηρ αςηήρ, 
 άρκρο 77 του Ν.4555/18) και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ  

  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την σοπήγηζη  παπάηαζηρ πποθεζμίαρ έως την 11-11-2020,  για την  πεπαίωζη ηος 

έπγος, με ηίηλο: «Παράταςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου του ζργου: "Κατασκεσή τετνικών 

έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Μοσρεσίοσ" 

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 130/2020 

Αθού αναγνώζηηκε ηο ππακηικό αςηό ςπογπάθεηαι ωρ ακολούθωρ. 

Ο ππόεδπορ                                                                          Τα μέλη 

(ςπογπαθή)                                                                        (ςπογπαθέρ) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 
                            ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

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: 6ΣΛΛΩΡΚ-547
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