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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.05.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 6η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 75η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.05.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :5266/03-06-2020 

Λήψη απόφασης με θέμα : «Αναδρομική  εξάμηνη παράταση  της υπ. αριθμ. 

9613/13-09-2019 σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

θέρμανσης με βιομάζα ισχύος έως 200kw, λαμπτήρων LED τύπου T8 9W και 

λαμπτήρων LED τύπου T8 18W», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος 

του Δήμου. 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
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15.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

7.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

8.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

9.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 4706/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην δια 

περιφοράς  συνεδρίαση. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς από το σύνολο των εικοσιένα 

(21) μελών, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εικοσιένα (21) μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και οι εννέα (9) Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας 

Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία κατέθεσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) ερωτήσεις - τοποθετήσεις επί διαφόρων θεμάτων, όπως αναλυτικά καταγράφονται 

στα πρόχειρα πρακτικά της συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για 

τη τήρηση των πρακτικών.  
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 6ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαΐου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

έναρξης συνεδρίασης 14.00 μ.μ και ώρα λήξης συνεδρίασης 15:00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : 8ο  

Λήψη απόφασης με θέμα : «Αναδρομική  εξάμηνη παράταση  της υπ. αριθμ. 9613/13-

09-2019 σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με 

βιομάζα ισχύος έως 200kw, λαμπτήρων LED τύπου T8 9W και λαμπτήρων LED τύπου 

T8 18W», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την  εισήγηση του Προϊστάμενου του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, στην οποία 

αναφέρονται τα παρακάτω : 

*************************** 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ        

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                                                                                                         

ΘΕΜΑ 8: «Αναδρομική τρίμηνη παράταση της υπ. αριθμ. 9613/13-09-2019 

σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με 

βιομάζα ισχύος έως 200kw, λαμπτήρων LED τύπου T8 9W και λαμπτήρων LED 

τύπου T8 18W»  

Λαμβάνοντας υπόψη την από 11-12-2019 αίτηση του Θεόδωρου Μιχαηλίδη του 

Κωνσταντίνου - Αλεξάνδρου περί παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, που έχει 

συνάψει μαζί του ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου για την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος θέρμανσης με βιομάζα και λαμπτήρων LED και η οποία (αίτηση) 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ν. 4412/2016, εισηγούμαστε την παράταση κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης (εκ παραδρομής ζητήθηκε αρχικά λανθασμένα στην εισήγηση 

6μηνη παράταση που έρχεται σε αντίθεση με το αρ. 206 του Ν.4412/2016) των ειδών 

και των αντίστοιχων ποσοτήτων, που αναφέρονται στην ως άνω σύμβαση. Η εν λόγω 

παράταση άρχεται από τη λήψη της παρούσας απόφασης, καθώς, για λόγους που 

ανάγονται στο πεδίο ευθύνης του Δήμου, δεν λήφθηκε απόφαση εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος από την εμπρόθεσμη υποβολή του σχετικού αιτήματος του 

προμηθευτή. Ειδικότερα η καθυστέρηση χορήγησης της αιτούμενης και αναγκαίας 

παράτασης οφείλεται στο λιγοστό προσωπικό του Δήμου, στις φυσικές καταστροφές 

που έπληξαν την περιοχή μας και οι οποίες αποτέλεσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 ΠΡΟΣ :                                                                                                     

ΤOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Δ.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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προτεραιότητα της δημοτικής αρχής καθώς και στην πανδημία του κορωνοϊού COVID -

19 και των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσής του. 

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω στοιχείων, η υπηρεσία μας εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την αναδρομική παράταση κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης των ειδών και των αντίστοιχων ποσοτήτων που αναφέρονται στην 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 9613/13.09.2019 σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με βιομάζα ισχύος έως 200kw, λαμπτήρες LED 

τύπου T8 9W και λαμπτήρων LED τύπου T8 18W» (ΑΔΑΜ 19SYMV005558929), ήτοι 

έως 26-08-2020. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

**************************** 

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία 

δήλωσε τα παρακάτω :             

*************************** 

ΘΕΜΑ 8ον  

Λήψη απόφασης με θέμα : «Αναδρομική εξάμηνη παράταση της υπ. αριθμ. 

9613/13- 09-2019 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

θέρμανσης με βιομάζα ισχύος έως 200kw, λαμπτήρων LED τύπου T8 9W και 

λαμπτήρων LED τύπου T8 18W», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος 

του Δήμου. 

Ψηφίζουμε θετικά το θέμα. 

*************************** 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, δήλωσε τα παρακάτω : 

*************************** 

Θέμα 8ο :  
Συμφωνούμε να δοθεί παράταση. 

*************************** 

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία, 

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της εισήγησης του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, ήτοι :  

 Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. 
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Σουλδάτος Απόστολος,  ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής 

Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος ,ο Γραμματέας του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Χιώτης Δημήτριος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, κ. Κατσιφός Απόστολος, 

κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος 

Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης 

Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, κ. Καλαφάτης Αριστείδης και  κ. 

Βαρσαμή Κωνσταντινιά, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου  

 Το γεγονός ότι όπως αναφέρεται στην εισήγηση, εκ παραδρομής ζητήθηκε 

αρχικά λανθασμένα 6μηνη παράταση  

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την αναδρομική παράταση κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης των ειδών και των αντίστοιχων ποσοτήτων που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 9613/13.09.2019 σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με βιομάζα ισχύος έως 200kw, λαμπτήρες LED 

τύπου T8 9W και λαμπτήρων LED τύπου T8 18W» (ΑΔΑΜ 19SYMV005558929), ήτοι 

έως 26-08-2020,  σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 03.06.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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