
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μακρυχώρι 14-11-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                      Αριθ. πρωτ.          11880 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11596/07-11-16  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  ( 21 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Τζέκας Θωμάς 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Έξαρχος Γεώργιος  18. Βλάγκας Ιωάννης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Τσεργάς Κων/νος  20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  21. Ντόντος Γεώργιος 

9. Καρατέγος Μιχάλης  22. -- 

10. Ζάχος Βασίλειος  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25.  

13. Μαϊμάρης Δημήτριος  26. -- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6 ) 

1. Ζησάκη Ξανθή  5. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

2. Κακαγιάννης Χρήστος  6. Νταφούλης Κων/νος 

3. Αργυρίου Ιωάννης  Αν και νόμιμα κληθέντες 

4. Πανάγου Ελευθερία   

 

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., Ζαφείρης Ζ., Λαϊνας Αθ., Σεβδαλής Ελ.] καθώς και οι  
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Καραμανές Νικ., Σουκοβέλου Π]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (5ο) «Έγκριση παράτασης της σύμβασης ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2015 & 2016’ »  
Αριθμός   Απόφασης ( 185) 
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Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς, ο οποίος έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού του 
Δήμου: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ   ΛΑΡΙΣΑΣ         
ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ  
Αριθ. πρωτ. 11626 

 
Γνωμοδότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 164/2015 [ΑΔΑ : 71ΚΒΩΗ7-9ΦΨ] ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 
 
Στο Μακρυχώρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 7 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα 
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 164/2015 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της αναδόχου Τσιούτρα Νικολέτα (ΑΔΑΜ : 16SYMV003817471 
2016-02-12) δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο : “ 
2.Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά 
το χρόνο Έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση 
καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 ισχύει από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία 
ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν 
συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς 
που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά την παράγραφο 1 
του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.”   
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες : 

1. Σαρμαντά Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Τεμπών, Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2. Κοντογιάννη Παρασκευή, υπάλληλος του Δήμου Τεμπών, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, 
3. Σαϊτη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Τεμπών, μέλος της Επιτροπής. 

 
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 164/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί συγκρότησης της επιτροπής 
αξιολόγησης»,  
2. Την παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του N.4412/2016, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε 
κατά το χρόνο της σύναψής τους. [...] σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ισχύουσα σύμβαση προμήθειας 
καυσίμων συνήφθη σε προγενέστερο χρόνο από την έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016,  
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 20, 23, 25 παρ. 4 και 46 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 
4. το αριθ.  11409/01-11-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεμπών, 
5. τις  αριθ. 11609 & 11610/7-11-2016 βεβαιώσεις Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου, 
6. τον αριθ. 2ΠΣ/2016 θετικό προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
7. το αριθ. 3Α/25-2-2016 ΧΕΠ με το οποίο η εν λόγω σύμβαση υπεβλήθη σε προληπτικό έλεγχο δαπανών 

και θεωρήθηκε αρμόδια, 
8. το γεγονός ότι η ισχύουσα σύμβαση καυσίμων δεν εκτελέστηκε πλήρως κατά την έννοια της παρ. 5 του 

άρθρου 25 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,   
9. το άρθρο 20 της αριθ. πρωτ. 6721/26.06.2015  Διακήρυξης Δημάρχου Τεμπών (ΑΔΑΜ: 
15PROC002885571 2015-07-01)περί διάρκειας της σύμβασης : «Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει 
από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του Ν. 4257/14, που τροποποίησε το άρθρο 21 του Ν. 2362/95 κι αφορά την ανάληψη πολυετών 
υποχρεώσεων. Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού δύνανται να παρατείνουν τις συμβάσεις τους, 
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όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι από την παράταση του χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει υπέρβαση 
των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως με αλλαγή του 
συμβατικού ποσού. Η ανωτέρω τροποποίηση, μπορεί να γίνει ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της διάρκειας της 
κύριας σύμβασης, ήτοι έως και την 30/11/2016», 
10. το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει 
υπέρβαση ούτε των ποσοτήτων, ούτε του οικονομικού της αντικειμένου (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ’ Κλιμ. 
118/2005, 129/2006, 14/2010, 34/2010, 64/2010, 69/2010, 99/2010) και τέλος 
11. το ενδεχόμενο μη παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της Τσιούτρα Νικολέτας 
στο έτος 2017 και μέχρι της εξάντλησης της εν λόγω σύμβασης , θα δημιουργούσε πολλά κι ανυπέρβλητα 
προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και στην δημόσια υγεία των πολιτών (π.χ. 
κίνηση απορριμματοφόρων, κίνηση μηχανημάτων έργου, αλατιέρας κλπ),  

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 
ΘΕΤΙΚΑ για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της με ΑΔΑΜ : 
16SYMV003817471 2016-02-12 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της Τσιούτρα Νικολέτας, 
έχοντας υπόψη και το άρθρο 3 αυτής : «Σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης 6721/26.06.2015, «η 
σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2016, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4257/14, που τροποποίησε το άρθρο 21 του Ν. 2362/95 κι 
αφορά την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων. Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού δύνανται να 
παρατείνουν τις συμβάσεις τους, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι από την παράταση του χρόνου ισχύος 
της δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων κατά το χρόνο ισχύος της 
παρατάσεως με αλλαγή του συμβατικού ποσού. Η ανωτέρω τροποποίηση, μπορεί να γίνει ένα (1) μήνα 
πριν τη λήξη της διάρκειας της κύριας σύμβασης, ήτοι έως και την 30/11/2016.» 
 

Μακρυχώρι 07-11-2016 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
…………………………………………………………………………………………… 

  
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την παράταση της με ΑΔΑΜ : 16SYMV003817471 
2016-02-12 σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2015 & 2016», μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της 
Τσιούτρα Νικολέτας, ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 
έως 30.6.2017 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι από την 
παράταση του χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που 
κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των 
Νομικών του Προσώπων κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως με αλλαγή του συμβατικού 
ποσού. 
 
 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, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και  μετά από διαλογική 
συζήτηση.   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Εγκρίνει την παράταση της με ΑΔΑΜ : 16SYMV003817471 2016-02-12 σύμβασης 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2015 & 2016” μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της Τσιούτρα Νικολέτας, ΓΙΑ ΕΞΙ 
ΜΗΝΕΣ και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 30.6.2017 ή μέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι από την παράταση του χρόνου ισχύος 
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της δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, 
ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων κατά το 
χρόνο ισχύος της παρατάσεως με αλλαγή του συμβατικού ποσού. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 185/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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. 
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