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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 15 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 10323/18.09.2019 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), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει 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. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω
μέλη:
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ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)
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ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αριθ. Απόφασης: 165/2019

ΑΠΟΝΤΕΣ
1

ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)

ΑΔΑ: ΨΡ1ΖΩΞΖ-0Γ4
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού παράτασης σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτική
υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό
πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης 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”».
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών του σώματος το πρακτικό της Παράτασης Σύμβασης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά
με το θέμα:
«Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 03.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στην
Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ως αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/2019
(ΑΔΑ: 687ΨΩΞΖ-ΛΦΗ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 122/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΡΑΩΞΖ-ΣΛΠ)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης που
υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του αναδόχου «ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ» για την
υπηρεσία «Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο
παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης 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”»
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής και με σειρά ήταν τα εξής:
Α. Κυμτσάρη Ευαγγελία (τακτικό μέλος)
Β. Σαλπιγκτίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
Γ. Θωμοπούλου Αναστασία (αναπληρωματικό μέλος)








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
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 υπ’ αρ. 401/2018 (ΑΔΑM: 18AWRD003782518 2018-10-03) απόφαση Δημάρχου, με την
οποία ανατέθηκε η αναφερόμενη υπηρεσία στον «ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΩΜΑ» αντί του ποσού των
24.676,00 € (με 24% Φ.Π.Α.).
 Την με αρ. πρωτ. 8652/03-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMV003785060 2018-10-04)
«Συμβουλευτική υποστήριξη και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο
παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα πλαίσια υλοποίησης 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)

ΑΔΑ: ΨΡ1ΖΩΞΖ-0Γ4



Την με αρ. πρωτ. 9561/03-09-2019 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της
προθεσμίας της υπηρεσίας μέχρι τις 31/03/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.
Και επειδή:
Με την υπ’ αρ. 9561/3-09-2019 αίτηση παράτασης ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ αιτείται την παράταση της
συνολικής διάρκειας της σύμβασής του με το Δήμο Προσοτσάνης μέχρι τις 31/03/2020, λόγω της
παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης 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” μέχρι τις 31/03/2020, η οποία εγκρίθηκε στις 27/06/2019 με ηλεκτρονική επιστολή
από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου, Δήμο Τσεπελάρε.
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 «Συμβουλευτική υποστήριξη
και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη» στα
πλαίσια υλοποίησης 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 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ μέχρι τις 31/03/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο, 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.»

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τo ανωτέρω πρακτικό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτική υποστήριξη
και μουσειολογική επιμέλεια υλοποίησης της έκθεσης στο παλαιοντολογικό πάρκο Αγγίτη»
στα πλαίσια υλοποίησης 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 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ, μέχρι τις 31/03/2020,
οπότε και ολοκληρώνεται το έργο, 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 απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

