ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 137/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 12 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 20:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα
από την αριθμ. 8127/25.07.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του
Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του
Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)

2 ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)

3 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

3 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)

4 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ( ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
5 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΑΠΟΝΤΕΣ

7 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

9 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)

10 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)

11 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)

12 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΣΗΣ)
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

6 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)

14 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

15 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

7 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
9 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)

16 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

17 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)

18 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

12 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)

19 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

13 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)

1 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
2 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
4 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
6 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
8 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ

Αριθ. Απόφασης : 137/2019
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανάπτυξη εφαρμογών
πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Ολοκληρωμένη Τουριστική
Προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε,
Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”».
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών του σώματος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία
αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα :
«Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.

Το Ν.4412/2016, αρ.132 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3.

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".

4.

Tο έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)

5.

Tο έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)

6.

Tο έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)

7.

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”»

8.

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 €.

9.

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”»

10. 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)
11. Την υπ’ αρ. 7642/10-07-2019 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης
παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας κατά έξι (6) επιπλέον μήνες
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. 7642/10-07-2019 αίτησή του την παράταση της διάρκειας της
σύμβασης κατά έξι μήνες, 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 2019-0218) 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 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.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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.», κατά έξι (6) επιπλέον μήνες,
δηλαδή μέχρι τις 17/02/2020.»

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα
καθώς επίσης και το πρακτικό παράτασης της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. 1678/18.02.2019 Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου και του αναδόχου «ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία έχει συναφθεί για
την «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο
"Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών
τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα"», με τους ίδιους
οικονομικούς και τεχνικούς όρους.
Η παράταση θα είναι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών δηλαδή μέχρι την
17.02.2020.
Αριθ. Απόφασης : 137/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

