
     

                            Εαγορά. 15-09-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 117/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  9406                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 19
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

ΘΔΜΑ: Περί αδυναµίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ µε τίτλο  «Μεταφορά ογκωδϊν 

απορριμμάτων ςτο  Χ.Τ.Σ.Α. Βόλου», µε ίδια µζςα. 

 

    Σηε Εαγνξά, ζήκεξα, 15
ε 

 ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ 2020 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 11:00   

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από 

ηελ 9137/11-09-2020  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 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 Δπηηξνπήο ύζηεξα από δηαπίζησζε ηεο 

απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  εηζεγνύκελνο, θαηέζεζε πξνο 

έγθξηζε εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία εθηέιεζεο 

ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο:  

 

ΑΔΑ: ΨΚΨ0ΩΡΚ-23Μ



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 

ΔΗΜΟ  ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Πληροφορίεσ: Λαμπαδάρθσ Νικόλαοσ 

Σαχ. Δ/νςη: Ζαγορά Πθλίου 

Σηλζφωνο: 24263 50108 

Fax: 24260 23128 

Σ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ  

--------- 

 

ΘΕΜΑ: Περί αδυναµίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ µε τίτλο  «Μεταφορά ογκωδϊν 

απορριμμάτων ςτο  Χ.Τ.Σ.Α. Βόλου», µε ίδια µζςα. 

 

 

Η παροφςα δαπάνθ αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ µε τίτλο «ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟ Χ.Τ.Σ.Α. ΒΟΛΟΤ», του ∆ιµου Ζαγοράσ Μουρεςίου. 

υγκεκριμζνα αφορά τθ μεταφορά των ογκωδϊν αντικειμζνων που ζχουν ςυλλεχκεί 

από το προςωπικό τθσ κακαριότθτασ και πρζπει να μεταφερκοφν ςε Χ.Τ.Σ.Α. Επειδι 

για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία απαιτείται μεγάλο φορτθγό, κάτι που δε διακζτει ο 

Διμοσ μασ, ειςθγοφμαι τθν ζγκριςθ από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ μζςω των διαδικαςιϊν τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επειδι 

υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ με ίδια μζςα.  

 

Ο Αρμόδιοσ Αντιδήμαρχοσ 

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 

 

Ζαγορά, 07.09.2020 

 

Αρ. Πρωτ.: 9012 

ΑΔΑ: ΨΚΨ0ΩΡΚ-23Μ



 

Τν ιόγν πήξε ην κέινο ηεο επηηξνπήο θα Μαξία Σακαξά, αλέθεξε όηη θαηαςεθίδεη ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αδπλακία εθηέιεζεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν αλέθεξε:  

Ζ παξνύζα δαπάλε αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο µε ηίηιν κεηαθνξά νγθσδώλ 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζην ΦΥΤΑ ΒΟΛΟΥ. 

O Γήκνο Εαγνξάο Μνπξεζίνπ έρεη ππνγξάςεη ζύκβαζε κε ηνλ ΦΥΤΑ Βόινπ ε νπνία 

θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνθνκηδή θαη κεηαθνξά απηώλ ησλ 

απνξξηκκάησλ, νη ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

Βεβαίσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζπγθνκηδήο θαη κεηαθοράς είλαη θοζηοιογεκέλε 

θαη ο δήκος κας θαηαβάιεη αληίηηκο γηα ηελ σιοποίεζε ηες. 

Σας δεηάκε λα κας προζθοκίζεηε ηελ αληίζηοητε ζύκβαζε έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζοσκε 

θαη λα θαηαλοήζοσκε επαθρηβώς ποηες οη σποτρεώζεης ηοσ Δήκοσ θαη ποηες ηοσ 

αρκοδίοσ θορέα, έηζη ώζηε ε ηοποζέηεζε κας ζηο παρόλ ζέκα λα είλαη πηο 

εκπερηζηαηφκέλε, ηεθκερηφκέλε θαη αθρηβής . 

Ωζηόζο ζεφρούκε πφς ε κεηαθνξά νγθσδώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο 

Μνπξεζίνπ ζην ΦΥΤΑ ΒΟΛΟΥ από ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα αθνξά ην Γήκν θαη ζεσξεηηθά γηλόληαλε σο ζήκεξα. 

Γηα απηόλ αθξηβώο ην ιόγν ν δήκνο καο θαηαβάιεη θαη ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό 

ζην εξγνζηάζην ηνπ ΦΥΤΑ. 

Δπίζεο ζεσξνύκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία-δηαδηθαζία πξέπεη λα ζπλερίδεη λα 

γίλεηαη όπσο αθξηβώο γηλόηαλ έσο ζήκεξα θαη πσο ε αλάζεζε ηεο ζε ηδηώηε κέζσ 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζα είλαη δεκηνγόλνο από θάζε άπνςε γηα ην 

δήκν καο. 

Γηα όιοσς ηοσς αλφηέρφ ιόγοσς δελ υεθίδοσκε ασηό ηο ζέκα. 

Τηο ίδηεο  παξαηεξήζεηο είρακε θαηαζέζεη θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ ηεο 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖΣ θαη απάληεζε δελ ιάβακε.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9012/07-09-2020 ειςιγθςθ περί αδυναμίασ εκτζλεςθσ, 
 άρκρο 77 του Ν.4555/18) και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ  

  

  

 

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: ΨΚΨ0ΩΡΚ-23Μ



 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Εγκρίνει την αδυναμία εκτζλεςησ για την υπηρεςία με τίτλο:  

 «Μεταφορά ογκωδϊν απορριμμάτων ςτο  Χ.Τ.Σ.Α. Βόλου», µε ίδια µζςα. 

 

   
Αρνθτικά ψιφιςαν θ κα αμαρά Μαρία ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ τθσ, ομοίωσ και το 

μζλοσ κοσ Κατςιφόσ Απόςτολοσ. 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 117/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Τα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
                  ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

                                                               καα    
                                         ο νόμιμοσ αναπληρωτήσ του 
 

                           ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

ΑΔΑ: ΨΚΨ0ΩΡΚ-23Μ
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