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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 24/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) 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. 7577/16-12-22 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  ΕΠΤΑ ( 7 ): 
 

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

2. Κυρίτσης Γεώργιος   

3. Κολλάτος Κων/νος                     

4. Κοντογιάννης Ιωάννης        
 

5. Βλάχος Αθανάσιος  
 

6. Κρικώνης  Χρήστος    
 

7. Ζαρδούκας Κων               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 
 

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 εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) «Παράταση ισχύος προσφοράς & εγγυητικής επιστολής του 
προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»             
Αριθμός   Απόφασης   (  268 ) 
   
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:  
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019: «Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο 
αρμόδιο για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] θ) Αποφασίζει την  κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών 
για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και  τη συγκρότηση των ειδικών 
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,  υπαλλήλους 
του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους» 
 
 Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΑΔΑ: Ψ5ΑΨΩΗ7-ΞΤΗ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΛΗΡ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ.  
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση ισχύος προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής του προσωρινού 
Αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»  
 

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη,  
• Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»  
• Τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  
• Τον Ν. 3852/10: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης"  
• Την υπ’ αριθμ. 21/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παραδοτέου τμήματος 

της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως (Δ.Α.) και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στην Δ.Κ. Συκουρίου του Δήμου Τεμπών του 
Νομού Λάρισας  

• Την με αριθμ. 39/ 2020 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ έγκρισης 
των όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου  

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2026/09-03-2020 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 20PRΟC006443799 2020-03-17), με συστημικό αριθμό 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.( 85875)  

• την υπ. αριθ. 50/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ για την 1Η 
μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών  

• την υπ. αριθ. 86/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ για την 2Η 
μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών  

• Την υπ. αριθμ 195/2021 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΤΕΜΠΩΝ έγκρισης του 1ΟΥ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΡΓΟΥ  

• Την με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 2100/2021 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «ΣΦΕΛΙΝΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)», μετά την αλλαγή της 
επωνυμίας από «ΝΗΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»  

• Την υπ. αριθ. ΑΑ62/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Εφετείου ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ Γ ΤΡΙΜΕΛΕΣ – 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ )  

• Την με αριθμό Σ1066/2022 (ΓΑΚ 2100/09-11-2021 ,α/α ΕΣΗΔΗΣ 85875) απόφαση της Ενιαίας 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων  

• Την υπ. αριθμ 156/2022 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΤΕΜΠΩΝ συμμόρφωσης 
του ΔΗΜΟΥ με την υπ. αριθ. Σ1066/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και 
την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.) » ως νέου προσωρινού αναδόχου  

• Την ηλεκτρονική υποβολή (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) του 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διαγωνισμού του 
έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ »  

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

I. Την παράταση ισχύος της προσφοράς έως την 28η /03ου/2023 και της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής έως την 28 η/04 ου/2023 του οικονομικού φορέα «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)» _ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ _προκειμένου να 
ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του εν θέματι έργου . 
II. Την εξουσιοδότηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ για τις περαιτέρω 
ενέργειες που αφορούν το εν θέματι έργο.  

    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

    ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ 1ε  του Ν.3852/2010, την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  του 
Δήμου Τεμπών και μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΔΑ: Ψ5ΑΨΩΗ7-ΞΤΗ



Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

I. Την παράταση ισχύος της προσφοράς έως την 28η/03ου/2023 και της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής έως την 28η/04ου/2023 του οικονομικού φορέα «ΣΦΕΛΙΝΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)» _ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ _ προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του εν θέματι 
έργου . 
 

II. Την εξουσιοδότηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ για τις 
περαιτέρω ενέργειες που αφορούν το εν θέματι έργο.  

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   268/2022. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 Ο.Ε.    
 
 
          Σίμος Βασίλειος  

ΑΔΑ: Ψ5ΑΨΩΗ7-ΞΤΗ
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