
                            Εαγορά. 27-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 140/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη. 11041                                                                                                                     

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 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ» 

    Σηε Εαγνξά, ζήκεξα, 27
ε 

 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:00   

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από 

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

κέιε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  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 Δπηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ λιψθ απόφαςθσ για χοπήγηση παπάτασηρ για το ζργο:  

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ»  και  κατζκεςε 

ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 

ΠΕ ΜΑΓΝΗΙΑ κ ΠΟΡΑΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Δ/νςη: Ζαγορά Ν. Μαγνθςίασ 

Πληροφ.: Κοπατςάρθσ Δ. 
Σηλ. : 24263 50105 

 

Θέμα Ο.Ε.: Χοριγθςθ Παράταςθσ για το ζργο  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Ειςήγηςη 

Λόγω αδυναμίασ επίβλεψθσ του ανωτζρω ζργου, από τθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν του Διμου Βόλου ςφμφωνα με το υπ' αρίκμ. 41742/06.07.2020 ζγγραφό 
τθσ, ο Διμοσ Ζαγοράσ Μουρεςίου ηιτθςε με το υπ αρίκμ. 6923/13.07.20220 
ζγγραφο, τθν ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ με τθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ για 
τθν επίβλεψθ του ανωτζρω ζργου για το οποίο μζχρι ςτιγμισ δεν υπάρχει κάποια 
ενθμζρωςθ. 
Η φμβαςθ υπογράφθκε  τθν 30.06.2020 με Αρ. Πρωτ. 6454 και ΑΔΑΜ: 
20SYMV006944103 και λιγει τθν 30.10.2020. 
Δεδομζνου ότι λιγει ςφντομα θ ςυμβατικι προκεςμία καλείτε θ Ο.Ε. να προβεί 
ςτθν παράταςθ αυτισ, ορίηοντασ νζα θμερομθνία με προτεινόμενθ τθν 30.05.2021 
(λόγω τθσ φφςθσ του ζργου  κ τθσ χειμερινισ περιόδου που διανφουμε χορθγοφμε 
παράταςθ μεγαλφτερθ ςε διάρκεια από τθν αρχικϊσ οριςκείςα.) 
 

 

Ο Αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ 
Σθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  
 

ΚΟΠΑΣΑΡΗ ΔΗΜΟ  
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Τν ιόγν πήξε ην κέινο ηεο επηηξνπήο θα Σακαξά Μαξία θαη αλέθεξε: 

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

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

Πρόκειηαι για μια εργολαβία η οποία ζσμβαζιοποιήθηκε ζηις 30/06/2020 και ο 

ζσμβαηικός ηης τρόνος λήγει  ζε ΓΤΟ(2) ημέρες (30/10/2020) από ζήμερα. 

Ζ Γ/λζε Τερληθώλ ππεξεζηώλ δήκνπ Βόινπ (κε ηελ νπνία είραηε ππνγξάςεη 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηελ παξνρή ηερληθήο επάξθεηαο) δήισζε αδπλακία 

εθηέιεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηηο 06/07/2020 , εζείο ζηηο 13/07/2020) δεηήζαηε από 

ηελ Πεξηθέξεηα ηε ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο γηα ηερληθή επάξθεηα θαη από ηόηε δελ 

θάλαηε ηίπνηε. Αθήζαηε θαη απηό ην έξγν, ζηε ηύρε ηνπ, αδηαθνξήζαηε. Γελ 

θηλεζήθαηε έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά κε ζπλέπεηα ζήκεξα λα ππάξρεη ζνβαξόο 

θίλδπλνο απώιεηαο ησλ θαηεπεηγνπζώλ θαη αλαγθαίσλ ηερληθώλ παξεκβάζεσλ ζηελ 

εζσηεξηθή νδνπνηία ηεο ελόηεηαο Μνπξεζίνπ. Ψεθίδνπκε ζεηηθά ηελ εηζήγεζε ηεο  

ππνρξεσηηθήο ιήςεσο παξάηαζεο γηα ην έξγν (σο ηελ ύζηαηε απόπεηξα θαη 

πξνζπάζεηα λα πεξηζσζεί ην έξγν) αιιά ζαο θαηαγγέιινπκε γηα αληθαλόηεηα, 

αδηαθνξία θαη έιιεηςε απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε δηνίθεζε. 

Θα είζηε νη απνθιεηζηηθνί ππεύζπλνη γηα ηελ θαηάξξεπζε ζεκείσλ ηνπ εζσηεξηθνύ 

νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Δλόηεηαο Μνπξεζίνπ ζε έλα ελδερόκελν (απεπθηαίν) λέν 

πιεκκπξηθό θαηλόκελν. 
 

      Ο πξόεδξνο αλέθεξε όηη θάλνπκε όηη είλαη δπλαηό γηα ηνλ νξηζκό επηβιέπνληα 

κεραληθνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Μηιήζακε θαη κε ην Υπνπξγείν πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξνύλ θαη ηδηώηεο κεραληθνί λα αλαιακβάλνπλ ηελ επίβιεςε ώζηε λα κελ 

θαζπζηεξεί ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Τν ίδην πξόβιεκα αληηκεησπίδνπλ θαη άιινη 

Γήκνη πνπ δελ έρνπλ επάξθεηα. Σην επόκελν έηνο θαη  κε ηελ πξόζιεςε εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ,  ζα απνθηήζνπκε ηερληθή επάξθεηα θαη ζα παξαθακθζνύλ ηα 

πξνβιήκαηα απηά.   

 

                         Η Οικονομική Επιτροπή    αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
      την εισήγηση τηρ Τεσνικήρ Υπηπεσίαρ.  
      άπθπο 77 τος Ν.4555/18 

    

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σην τορήγηζη παράηαζης έως ηην 30-05-2021, ηης  αναδότοσ εηαιρίας 
με ηην επωνσμία «ΚΑΘΑΡΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» για ηο έργο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ» 

Η απόυαση αςτή πήπε αύξοντα απιθμό 140/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Τα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                       (ππνγξαθέο) 

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/
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ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

       ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  
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