
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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. 2ο) «Έγκριση 1ης τροποποίησης μελέτης του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 269) 
 

 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.   ….»  
 

 Το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Πυργετός , 20 Δεκεμβρίου 2022 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 



 

Τ.K. : 400 07 
ΤΗΛ. : 2495 –350336, 509 

FAX   : 2495 – 041798     ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΛΗΡ: ΖΟΡΜΠΑ ΤΡΙΑΔΑ                     ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 
                                                                                                                                     

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ  1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΤΕΜΠΩΝ» 
 

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

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
4. Την δημόσια σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 02/03/2021 με συμβατικό ποσό 

1.832.622,76 € (1.477.921,58 + 354.701,18 ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 
εργασιών στις 02/09/2022. 

5. Την υπ΄αρίθ. 163/2022 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Τεμπών με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ΄ 
αρ. πρωτ. 4541/ 27-07-2022 δήλωση επιμήκυνσης (1η) του χρονοδιαγράμματος από την 
Ανάδοχο εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ κατά 6 μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 153 
του Ν. 4938/2022. 

6. Την με αρ. αποφ. 2/2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ /14-12-2022 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του 
Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης της 1ης Τροποποίησης 
της μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης δήμου Τεμπών».. 
 

Εισηγούμαι την έγκριση της 1ης  τροποποίηση της μελέτης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΤΕΜΠΩΝ» λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του 
έργου ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και αναφέρεται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής απαραίτητες για τη λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
Κολλάτος: η εισήγηση λέει πως το αρχικό σχέδιο δεν αλλάζει, αλλά στην πραγματικότητα 
αυτό αλλάζει άρδην.. υπήρχε η κατασκευή δεξαμενής.. πως θα είναι επαρκή το έργο αν δεν 
υπάρξει η δεξαμενή; … Η κατασκευή της δεξαμενής διασφαλίζει την επάρκεια του νερού, 
καθώς οι ανάγκες για νερό αυξάνονται καθημερινά… άρα δεν ψηφίζουμε ούτε την 
τροποποίηση …  

 

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, του Ν.3463 /2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», του 
ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, Την Εισήγηση & την Τεχνική ΕΚΘΕΣΗ τροποποίησης μελέτης, της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ,  την με αριθ. αποφ. 2/2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ /14-12-2022 
διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης και μετά από διαλογική συζήτηση.  
[Μειοψήφισαν Κολλάτος & Κοντογιάννης, οι οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ] 
 
 
 
 



 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Την έγκριση της 1ης τροποποίηση της μελέτης του έργου ««ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»»,,  που αφορά την αντικατάσταση των 
υπολειπόμενων δικτύων ύδρευσης στην ΤΚ Κρανιάςς, την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης 
στους οικισμούς Γόννων, Πουρναρίου, Μεσαγγάλων και Κουλούρας και την κατάργηση της 
δεξαμενής που προβλεπόταν να κατασκευαστεί στη θέση  «Δενδρούλι»  Μεσαγγάλων. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  269/2022 

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


