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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  10 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2615/05-05-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 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 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κοντογιάννης Ιωάννης  2.    Κολλάτος 

3. Ζαρδούκας Κων/νος*                                   

4. Βλάχος Αθανάσιος  
 

5. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
 

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

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (11ο) ««Έγκριση (4ης) παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ»  
Αριθμός Απόφασης ( 106)  
 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α’) 
«1. Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ….. ζζ))  ΑΑσσκκεείί  κκααθθήήκκοονντταα    

ααννααθθέέττοουυσσααςς  ααρρχχήήςς  γγιιαα  ττιιςς    σσυυμμββάάσσεειιςς  έέρργγοουυ,,  μμεελλεεττώώνν,,  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  ππλληηνν  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ττωωνν  

ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4444  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  ((ΑΑ’’  114477))  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  κκααιι  

ππααρρααλλααββήή  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  μμεελλεεττώώνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  118899  ττοουυ  νν..44441122//22001166» 
 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Πυργετός  04/05/2022 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΗΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ  
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& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση :      Πυργετός    
Ταχ. Κώδικας : 400 07 
Τηλ. : 2495 350334 
Fax  : 2495 041798                                     
E-mail : goumas@dimostempon.gr         
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου : 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ» 
 

Έχοντας υπόψιν :  
1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 10/5/2021 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο 

ολοκλήρωσης  εκατόν είκοσι ημέρες και έως τις 6/9/2021. 
2. Την από 13-05-2021 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του κου Γκούμα Σταύρου, με έναρξη 

εργασιών στις 10-05-2021 και πέρας εργασιών στις 6-9-2021. 
3. Την υπ’ αριθμ. 147/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία 

εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου έως τις  06-12-2021. 
4. Την υπ’ αριθμ. 222/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία 

εγκρίθηκε η 2η Παράταση του έργου έως τις  06-03-2022. 
5. Την υπ’ αριθμ. 37/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία 

εγκρίθηκε η 3η Παράταση του έργου έως τις 15-04-2022. 
6. Την από 29-03-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών της αναδόχου του ανωτέρω έργου με 

την επωνυμία «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στη δήλωση 
ότι δηλαδή δεν έχει εξοφληθεί ακόμη η από 8-12-2021 θεωρημένη 2η εντολή πληρωμής και το 
υπ. αρ. 144/15-12-2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της αναδόχου μετά την παρέλευση 
διμήνου από την υποβολή του, 

7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1821/12-04-2022 Απόφαση της υπηρεσίας με την οποία αποδέχθηκε την 
από 29/3/2022 «Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών» της εταιρείας με δ.τ. «ΑΔΑΜΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» αναδόχου του έργου, αποκλειστικά και μόνο για το λόγο καθυστέρησης 
πληρωμής του 2ου λογαριασμού, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, 

8. Το γεγονός της παρέλευσης της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών, 
συμπεριλαμβανόμενης της 3ης παράτασης. 

9. Την ενημέρωση από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου ότι ο 2ος Λογαριασμός του έργου 
πληρώθηκε στις 26/04/2022,  

10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, 
11. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,   
12. Το γεγονός ότι είναι εύλογο και δίκαιο να χορηγηθεί ισόχρονη -με την καθυστέρηση πληρωμής 

του αναδόχου- παράταση, πέραν του διμήνου από την υποβολή του υπ. αρ. 144/15-12-2021 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού, ήτοι : η συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου -15/4/2022- να παραταθεί κατά 70 (εβδομήντα) ημέρες (16-
02-2022 έως 26-04-2022 ημερομηνία πληρωμής) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , 

 

Εισηγούμαστε 
Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 70 (εβδομήντα) 
ημέρες ήτοι μέχρι 24-6ου -2022,  χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 
4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν . 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

 Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 
72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις 
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παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισηγητική 
έκθεση και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία. 
   
 

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

 Εγκρίνει την  χορήγηση (4ης) παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΑΙΓΑΝΗΣ», κατά εβδομήντα (70) ημέρες ήτοι μέχρι 24-06-2022, χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   106/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
           Σίμος Βασίλειος 
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