
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 20/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  07 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα 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. 6447/02-11-22 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ.  (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. Κυρίτσης Γεώργιος             2.    Ζαρδούκας Κων 

3. Κολλάτος Κων/νος                     

4. Κοντογιάννης Ιωάννης *        
 

5. Βλάχος Αθανάσιος*  
 

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 του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) «Επί δήλωσης Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος σύμβασης εκτέλεσης 
του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 226) 
 

 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  ααππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηηςς  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  

ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  κκααιι  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  1188  ττοουυ  

ΝΝ..4444112299//22001166.   ….»  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4935/2022 «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. 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, 
μας έστειλε την  παρακάτω εισήγηση: 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ           Πυργετός , 07 / 11 / 2022 
TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΗΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ  
& 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 ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 153 του Ν.4938/2022 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»  
 

Έχοντας υπόψιν :  
1. Την από 18/11/2020 (α.π. 10684) σύμβαση του έργου με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο 

ολοκλήρωσης   δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 
2. Την από 19-11-2021 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου για τις 

οικοδομικές εργασίες και της κας Γεωργίας Χαδουλού για τις ηλεκτρομηχανολογικές. 
3. Την από 15-10-2021 (αριθμ. πρ. 6268) αίτησή του αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με την  οποία 

ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες ογδόντα 
έξι (286) ημερολογιακές ημέρες και έως τις 31-08-2022, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 
194/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του δήμου. 

4. Την από 29-07-2022 (αριθμ. πρ. 4581) αίτησή του αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με την  οποία 
ζήτησε 2η  παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες και έως τις 30-10-2022, λόγω των αλλαγών που ζητήθηκαν από την 
υπηρεσία στη διαμόρφωση της αυλής (αύξηση των διαστάσεων του γηπέδου μπάσκετ, 
αφαίρεση παρτεριών, κλπ) καθώς και για την ανάγκη κοπής 30 δέντρων στο βορειοανατολικό 
τμήμα της περίφραξης.  

5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021, 
6. Την από 25-10-2022 (α.π. 6305/25-10-2022) δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της 

εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, 
7. Τις διατάξεις του αρ. 153 του ν. 4938/06-06-2022 σύμφωνα με το οποίο: «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….» με έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (αρ. 158). 

Εισηγούμαστε 
 



 

Να γίνει αποδεκτή η επιμήκυνση σύμφωνα με το αρ. 153 του ν. 4938/06-06-2022, της συμβατικής 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 30-4ου -2023,  για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

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

Κυρίτσης: Διαφωνώ κάθετα με τη δήλωση επιμήκυνσης… Ο εργολάβος αυτός ήδη, πήγε το 
έργο, πίσω ένα χρόνο… πήρε ήδη δύο παρατάσεις… Δεν ήταν ποτέ συνεπής …. Μας 
κοροϊδεύει ….. δεν υπάρχει καμία δικαιολογία… 
Κολλάτος: Διαφωνούμε κάθετα.. Καμία παράταση και καμία ανοχή.. 

 
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, 
τη δήλωση επιμήκυνσης, την τοποθέτηση των μελών της Ο.Ε.  και μετά από διαλογική 
συζήτηση. 

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

Την ΜΗ αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης, σύμφωνα με το αρ. 153 του ν. 
4938/2022, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ‘ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ’.   Το έργο, έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  226/2022 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
  

O Πρόεδρος              Τα μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 
 

                         Σίμος Βασίλειος. 


