
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                               
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2023 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μετά από 
αναβολή), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 577/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   11.   Ντόντος Γεώργιος    

2. Καραναστάσης Αθανάσιος  12.   Κρικώνης Χρ. 

3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή  13.   Κολλάτος Κων/νος   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κοντογιάννης Ιωαν. 

5. Σίμος Βασ.  15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.   16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Αργυρίου Ιωάννης  

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Κωστή Μαρία   

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19.   Χαδουλός Κων.     

10. Βλάχος Αθαν.  20.   --- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης       5. Νταναβάρα Αργυρή 

2. Τσεργάς Κων/νος      6.  Τσούγιας Χρήστος 

3. Κυρίτσης Γεώργιος      7.  Μητσογιάννης Nικ. 

4. Σαΐτης Αστέριος     8.   Ζησάκη Ξανθή 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων 
παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Όσσας, Μακρυχωρίου, Καλλιπεύκης & Κρανέας (θέμα 8ο & 9ο). 
   

 Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση  ύπαρξης  
απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (15ο) «Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ»  
Αριθμός   Απόφασης ( 15) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αθανάσιος. 
 

 Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 

ΑΔΑ: 9ΒΗ8ΩΗ7-Ψ9Θ



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ                        Πυργετός 13/01/2023 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ  
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση :      Πυργετός    
Ταχ. Κώδικας : 400 07 
Τηλ. : 2495 350336 - 4  
E-mail : gioutsi@dimostempon.gr           

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» 

 

Έχοντας υπόψιν :  
1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 08/07/2022 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο 

ολοκλήρωσης  ΕΞΙ (6) μήνες, ήτοι μέχρι 07-01-2023, 
2. Την από 15-07-2022 (α.π. 4280/2022) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου 

για τις οικοδομικές εργασίες και της κας Χαδουλού Γεωργίας για τις ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες, 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, τις 
διατάξεις των παρ. 4 & 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021, 

4. Το από 15-12-2022 (α.π. 7574/2022) αίτημα 1ης παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης κατά τέσσερις 
(4) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση και συγκεκριμένα:  

• Η έλλειψη υλικών και κατά συνέπεια η καθυστέρηση στην παράδοση αυτών που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση του έργου, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι προμηθευτές με σχετικό 
έγγραφό τους.  

• Οι βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο και 
καθιστούσαν αδύνατες τις εξωτερικές εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν εκείνη την 
περίοδο. 

5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 94/12-01-2023 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1η 
παράταση) της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΠΥΡΓΕΤΟΥ». 

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση της 1ης παράτασης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 08 – 05 -2023,  χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
 

Υ.Γ. – Επισήμανση 
Θα πρέπει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 199/2022 απόφαση της Ο.Ε. καθώς, οι διατάξεις του άρθρου  153 του 
Ν.4938/2022 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων : 
1. α. Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και 

πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να 
υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της 
υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται 
ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η 
υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας 
εκτέλεσης του έργου.»,  

δεν ισχύουν για συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί μετά την 6η -6ου -2022. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Κωστή: … γελοία η δικαιολογία…. ΟΧΙ 

mailto:gioutsi@dimostempon.gr
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 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθ. 94/12.01.2023 Προέγκριση τροποποίησης 
Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης παράτασης) και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
[Μειοψήφισαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ]  
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
 
 Την χορήγηση  της 1ης παράτασης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 08 – 05 -2023,  
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 15/2023 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
 

 Μαϊμάρης Δημήτριος 
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