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Από το αριθ. 11/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
  Σήμερα στις 10 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9325/04‐09‐15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και  επιδόθηκε  με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Έξαρχος Γεώργιος

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Βλάγκας Ιωάννης

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα‐Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Πανάγου Ελευθερία

9. Τσεργάς Κων/νος  22. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Μαϊμάρης Δημήτριος

11. Σαϊτης Αστέριος  24. Αργυρίου Ιωάννης

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. Μπίκας Χρήστος

13. Ζάχος Βασίλειος  26. Τζέκας Θωμάς

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 
1. Ντόντος Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

     Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος του 
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν  και  παρέστησαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών    Κοινοτήτων 
[Κολότυχος  Γεώργιος,  Μιχαλάκης  Σ.,  Λαϊνας  Αθ.,  Γκανάτσιος  Αντ.,  Καραπάνου‐Μαγαλιού  Άννα, 
Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, 
Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ιωάννης, Αβραμούλη Μαρία]. 

   Ο    Πρόεδρος      του  δημοτικού  συμβουλίου  κ.  Τσέτσιλας    ύστερα  από  την  διαπίστωση 
ύπαρξης  απαρτίας    και  αφού  πρώτα  το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφάσισε  για  τη  συζήτηση  των  εκτός 
ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  εισάγοντας  το  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (21ο ). «Έγκριση  4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας ‐ΜΠΕ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  
ΝΕΣΣΩΝΟΣ» 
Αριθμός   Απόφασης  (195) 
   
  Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τσάτσαρης  Χρ. 



  Η  μελέτη  ανατέθηκε  στις  02/12/2013  με  την  υπ’  αρ.  217/2013  απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών. 
  Η  σύμβαση  του  έργου  υπογράφηκε  στις  30/12/2013  (Αρ.  Πρωτ.  21185)  και 
πρωτοκολλήθηκε στις 16/01/2014 στο σχετικό βιβλίο του Δήμου Λαρισαίων (Αρ. Πρωτ. 4413) με 
προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης 240 ημερολογιακές ημέρες. 
  Με  το  Αρ.  Πρωτ.  4413/17‐01‐2014  έγγραφο  του  Δήμου  Λαρισαίων/Δνσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών/Τμήμα ΤΥΔΚ έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα. 
  Ο  ανάδοχος  με  την  από  27/08/2014  αίτησή  του  ζήτησε  παράταση    της  συμβατικής 
προθεσμίας  εκπόνησης  της  μελέτης  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών  για  την  πλήρη  τροποποίηση  – 
εναρμόνιση της μελέτης με την ισχύουσα και με την νέα νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ. 186/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών. 
  Ο ανάδοχος με  την από 27/10/2014 αίτησή  του  ζήτησε 2η παράταση    της συμβατικής 
προθεσμίας  εκπόνησης  της  μελέτης  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών  λόγω  αδυναμίας  και 
μεγάλης δυσκολίας σύνταξης οριστικού πίνακα αρδευτών  της  κάθε αρδευτικής  γεώτρησης με 
αποτέλεσμα  να  μην  είναι  εφικτός  ο  υπολογισμός  της  συνολικής  ετήσιας  παροχής,  η  οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 255/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών. 
  Ο  ανάδοχος  με  την  από 27/02/2015  αίτησή  του  ζήτησε 3η  παράταση  της  συμβατικής 
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης διάρκειας έξι (6) μηνών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
63/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών. 
  Ο  ανάδοχος  με  την  από 27/08/2015  αίτησή  του  ζητά  νέα  παράταση    της  συμβατικής 
προθεσμίας  εκπόνησης  της  μελέτης  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών  λόγω  :  α)  αδυναμίας 
κατάρτισης  οριστικού  πίνακα  αρδευτών  της  κάθε  αρδευτικής  γεώτρησης,  β)  αδυναμίας 
διαστασιολόγησης της ετήσιας απολήψιμης ποσότητας από τις αρδευτικές πηγές, γ) αδυναμίας 
εύρεσης νόμιμου τίτλου (συμβολαιογραφικό έγγραφο, συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλο) από τον 
οποίο  να  προκύπτει  δικαίωμα  αποκλειστικής  χρήσης  του  χώρου  κάθε  υδροληψίας,  δ) 
δυσκολίας  υπολογισμού  της  οικολογικής  παροχής  των  φυσικών  πηγών  ύδρευσης,  εντός  των 
περιοχών NATURA, ε) ανάγκης καταγραφής πρόσφατων στοιχείων μικροβιολογικών και χημικών 
αναλύσεων  των  υδρευτικών  γεωτρήσεων  και  πηγών,  για  την  έκδοση  πιστοποιητικού 
καταλληλότητας του νερού, για ανθρώπινη χρήση. 
Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται : 
Α. Εύλογο δεδομένου ότι, ισχύουν όλα όσα επικαλείται ο ανάδοχος.  
Β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005. 
  Προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά εκατόν είκοσι δύο 
(122) ημερών ήτοι μέχρι 27‐12‐2015. 
   
  Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
  Το  Δ.Σ.  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.3852/2010,  του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου  και  μετά από διαλογική συζήτηση  [Μειοψήφησε ο 
κ. Μπίκας ο οποίος δήλωσε Λευκό] 

 
Α π οφ α σ ί ζ ε ι     Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ ηφ ί α    

 
Την χορήγηση  4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη 

Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  την  έκδοση  αδειών  χρήσης  νερού  της  Δ.Ε.  Νέσσωνος    του 
Δήμου  Τεμπών»  συνολικά  κατά  (122)  ημέρες  οπότε  η  νέα  προθεσμία  περάτωσης  του  έργου 
γίνεται η 27‐12‐2015. 
 
  Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 195/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
  Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 



Έτσι  συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό,  υπογράφεται  από  όλα  τα  παρόντα  μέλη  του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                          (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 


