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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.3034/9-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και
έναν (1) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
4.Βουγιουκλή Ελένη
5. Ντεμίρης Αθανάσιος
6. Παυλίδης Πέτρος

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)
(αναπληρ.μέλος
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3.Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ. 63/2020
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών
πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο ‘’INTEGRA_TOUR’’»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ.41/2020
απόφασή του το ΔΣ ενέκρινε το πρακτικό Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών
πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο ‘’INTEGRA_TOUR’’, του ανάδοχου
«ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR, δηλαδή
μέχρι τις 31/03/2020 χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.
4412/2016 βάσει του οποίου η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα μόνο με τους όρους , τις προϋποθέσεις και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Σύμφωνα με την περ.η΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την
α
παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την
τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε
κάθε περίπτωση νομοθεσία.»
Στη συνέχεια προσκόμισε το Πρακτικό Παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη
εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο ‘’INTEGRA_TOUR’’ το οποίο
αναφέρει τα εξής:
«ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
• Τον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις παραγράφους 1ζ και 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
«Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και το άρθρο 132 «Ρυθμίσεις
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για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Tην υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΖ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare,
Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA_TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A
GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη
συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA_TOUR".
Tο έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
Tο έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
Tο έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
Την με ΑΔΑΜ 18PROC003569374 2018-08-14 Διακήρυξη του συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για
την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο
"Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg
and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»
Την υπ’ αρ. 164/2018 (ΑΔΑ: ΨΦ7ΚΩΞΖ-29Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.
Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η αναφερόμενη υπηρεσία στον οικονομικό φορέα «ΠΑΧΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντί του ποσού των 42.792,40 €.
Την με αρ. πρωτ. 1678/18-02-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 19SYMV004474555 2019-02-18) «Ανάπτυξη
εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλo “Integrated Tourism
Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR” και
ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»
Την από 27/06/2019 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»
από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου κατά 7 μήνες (μέχρι
31/03/2020)
Την 137/2019 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου
κατά 6 μήνες
Την υπ’ αρ. 774/23-01-2020 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης
της προθεσμίας της υπηρεσίας ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR.

Και επειδή: Ο οικονομικός φορέας «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη των
εφαρμογών πολυμέσων, είναι σε θέση να προμηθεύσει τον απαραίτητο εξοπλισμό εντός
χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών, αλλά
δεν θα είναι σε θέση να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές στον χώρο, αφού ο χώρος δεν είναι
έτοιμος και δεν έχει τοποθετηθεί ο απαραίτητος εκθεσιακός εξοπλισμός.
Για τον παραπάνω λόγο, ο οποίος δεν είναι υπαιτιότητα του «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ζητάει ο
οικονομικός φορέας με την υπ’ αρ. 774/23-01-2020 αίτησή του την παράταση της διάρκειας της σύμβασης
ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR δηλαδή την 31/3/2020 έτσι ώστε να έχουν
φτάσει σε σημαντικό βαθμό ολοκλήρωσης οι παράλληλες εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση
του εξοπλισμού και των εφαρμογών μας, στον χώρο του παλαιοντολογικού θεματικού πάρκου.
Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση υπ’ αριθ. πρωτ. 1678/18-02-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV004474555 2019-02-18)
που έχει υπογραφεί από κοινού μεταξύ του οικονομικού φορέα και του Δήμου Προσοτσάνης στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2 (Διάρκεια) αναγράφει πως «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.», η εταιρεία μας
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επικαλείται την περίπτωση γ’ 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 132 (παρ.
1, περ.
γ) του Ν. 4412/2016 της
οποίας πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάγκη παράτασης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Η περίσταση που δεν είχε προβλεφθεί είναι πως η
διαγωνιστική διαδικασία για την συμβασιοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού (μέρος του Παραδοτέου
3.2.1 και το παραδοτέο 3.2.4), ενώ ήταν ολοκληρωμένη δεν δημοσιεύθηκε, καθώς τροποποιήθηκε ο Ν.
4412/2016 τον Απρίλιο του 2019 με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα τροποποίησης των τευχών
δημοπράτησης για την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία και κατ΄ επέκταση την ανάγκη παράτασης
της συνολικής διάρκειας του έργου «INTEGRA_TOUR»
β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθώς η εταιρεία μας θα παρέχει όσα
προβλέπονταν στην σύμβαση που είχε αρχικά υπογραφεί
γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας
πλαίσιο. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν τροποποιείται.
Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
Την έγκριση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανάπτυξη εφαρμογών
πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the
Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο
“INTEGRA_TOUR”» του αναδόχου «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ως το τέλος του χρόνου υλοποίησης
του έργου INTEGRA_TOUR, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2020, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό
σύμφωνα και με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 βάσει του οποίου η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται
κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.»
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
2. Το Πρακτικό του διαγωνισμού
3. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και
την παρ.9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρακτικό Παράτασης Σύμβασης της υπηρεσίας «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων
και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με ακρωνύμιο ‘’INTEGRA_TOUR’’» του αναδόχου «ΠΑΧΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έως το τέλος του χρόνου υλοποίησης του έργου INTEGRA_TOUR, δηλαδή μέχρι τις
31/03/2020, χωρίς να αλλάξει το συνολικό συμβατικό ποσό.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 63/2020
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

