
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.744/2021 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 58/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα: «Παράταση διάρκειας της αριθμ.πρωτ.20665/08-10-2021 Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών για «Μελέτη μεταφοράς τεχνολογίας κτιρίων μηδενικών εκπομπών και 

σχεδόν μηδενικών εκπομπών (Π.3.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-

bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy” / Πρόγραμμα Interreg IPA 

ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» ποσού 19.840,00 συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ». 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 23352/19-11-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 110 θέμα παρουσίασε την   εισήγηση  του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ.υπάλ.Ευαγ.Ιωάννου), που έχει ως εξής:  

 «...Σχετ: 

1. Η υπ’αρ. 20665/08-10-2021 Σύμβαση(ΑΔΑΜ: 20SYMV009334821 2020- 10-08) 

2. Το με αριθμ.23339/19-11-2021αίτημα μετάθεσης του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος 

υποβολής του πρώτου υπο-παραδοτέου Π.3.1.1.(α) με τίτλο: «Επιλογή των δύο 

δημοτικών κτιρίων/ κτιριακών μονάδων και μελέτη της υφιστάμενης κατάστασής τους 

από ενεργειακής άποψης» 

3. Το με αριθμ.23345/19-11-2021 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος. 

4.  Η από 19-11-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το με αριθμ.πρωτ.  

23345/19-11-2021 αίτημα τροποποίησης σύμβασης 

5. Η από 02/11/2021 έγκριση της παράτασης της Πράξης SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι 

τις 30/07/2022 
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6. Το με αριθμ.23615/23-11-2021 αίτημα παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ. 

20665/08.10.2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 21SYMV009334821) και 

μετάθεσης υποβολής των υπο-παραδοτέων Π.3.1.1.(α) και Π.3.1.1.(β). 

7. Το με αριθμ.23707/24-11-2021 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος. 

8.  Η από 24-11-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το με αριθμ.πρωτ.  

23707/24-11-2021 αίτημα τροποποίησης σύμβασης 

 

Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 20665/08-10-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV009334821 2020- 10-

08) ανατέθηκε στον κον Αναστάσιο Κιμουνδρή, Πολιτικό Μηχανικό, η «Μελέτη μεταφοράς 

τεχνολογίας κτιρίων μηδενικών εκπομπών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών (Π.3.1.1) στο 

πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy” / 

Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»», συνολικού προϋπολογισμού 

19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,και ημερομηνία λήξης αυτής έως τις 30-11-2021. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 23707/24-11-2021 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου,  αιτήθηκε την παράταση της διάρκειας της υπ’αρ. 

πρωτ. 20665/08-10-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV009334821 2020- 10-08) χωρίς αύξηση 

της συμβατικής αξίας, έως τις 24-12-2021 και την τροποποίηση της ως προς το άρθρο 2 

«Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» ως εξής: 

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 24η Δεκεμβρίου  2021. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των παραδοτέων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Παραδοτέα Υπο-παραδοτέα Χρονοδιάγραμ

μα υλοποίησης 

Π.3.1.1 

Μελέτημεταφοράςτ

εχνολογίαςκτιρίων

μηδενικώνεκπομπ

ώνκαισχεδόνμηδεν

ικώνεκπομπών 

Π.3.1.1.α Επιλογή των δύο δημοτικών κτιρίων/ 

κτιριακών μονάδων και μελέτη της υφιστάμενης 

κατάστασής τους από ενεργειακής άποψης 

1. Τεκμηρίωση της επιλογής των δύο κτιρίων/ 

κτιριακών μονάδων προς μελέτη. 

2. Πιστοποιητικά (2) Ενεργειακής Απόδοσης 

(Π.Ε.Α.) σε τρία πρωτότυπα με σφραγίδα και 

υπογραφή Επιθεωρητή για κάθε κτίριο ή κτιριακή 

μονάδα, καθώς και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης σε μορφή pdf όπως εκτυπώνεται από 

www.buildingcert.gr 

3. Φάκελοι (2) που θα περιλαμβάνουν το 

σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα 

προκύψουν. 

4. Έκθεση τεκμηρίωσης των συντελεστών και 

των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των Π.Ε.Α. 

5. Το τελικό XML αρχείο που δημιουργήθηκε 

από το λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος 

του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 

www.buildingcert.gr, που χρησιμοποιήθηκε για 

την οριστική υποβολή της επιθεώρησης στο 

σύστημα. 

Έως 24.12.2021 

 

http://www.buildingcert.gr/
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Π.3.1.1.β Αποτύπωση, παρουσίαση και ανάλυση 

προτεινόμενων παρεμβάσεων στα δύο επιλεχθέντα 

κτίρια/ κτιριακές μονάδες 

1. Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης 

2. Προτεινόμενες δράσεις αξιοποίησης 

τεχνολογιών ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας 

3. Τεχνική περιγραφή των παρεμβάσεων 

4. Εκτίμηση προϋπολογισμού των παρεμβάσεων 

Έως 24.12.2021 

 

λόγω του ότι: 

➢ ο ανάδοχος έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις απαραίτητες πληροφορίες 

και τα σχέδια στις 10/11/2021 για το πρώτο κτίριο και στις 17/11/2021 για το δεύτερο  

➢ η επιδείνωση της πανδημίας Covid-19 δημιουργεί δυσκολίες την τη δεδομένη χρονική 

περίοδο και  

➢ τις 02/11/2021 εγκρίθηκε παράταση της Πράξης «SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι τις 

30/07/2022. 

Ύστερα από την από 24-11-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (άρθρο 201 Ν 

4412/2016), η οποία για τις γενικές υπηρεσίες ορίζεται ρητά ότι είναι η επιτροπή παραλαβής 

(άρθρο 221 παρ. 11 περίπτ. ζ΄ Ν 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 39 του 

άρθρου 107 του Ν 4497/2017) και σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 

4412/16, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019,  την παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 20665/08-10-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV009334821 2020- 10-08) χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 24-12-2021 και 

συνεπώς την τροποποίηση του άρθρο 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας» 

ως εξής: 

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 24η Δεκεμβρίου  2021. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των παραδοτέων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Παραδοτέα Υπο-παραδοτέα Χρονοδιάγραμ

μα υλοποίησης 

Π.3.1.1 

Μελέτημεταφοράςτ

εχνολογίαςκτιρίων

μηδενικώνεκπομπ

ώνκαισχεδόνμηδεν

ικώνεκπομπών 

Π.3.1.1.α Επιλογή των δύο δημοτικών κτιρίων/ 

κτιριακών μονάδων και μελέτη της υφιστάμενης 

κατάστασής τους από ενεργειακής άποψης 

6. Τεκμηρίωση της επιλογής των δύο κτιρίων/ 

κτιριακών μονάδων προς μελέτη. 

7. Πιστοποιητικά (2) Ενεργειακής Απόδοσης 

(Π.Ε.Α.) σε τρία πρωτότυπα με σφραγίδα και 

υπογραφή Επιθεωρητή για κάθε κτίριο ή κτιριακή 

μονάδα, καθώς και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης σε μορφή pdf όπως εκτυπώνεται από 

www.buildingcert.gr 

8. Φάκελοι (2) που θα περιλαμβάνουν το 

σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα 

προκύψουν. 

9. Έκθεση τεκμηρίωσης των συντελεστών και 

των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των Π.Ε.Α. 

10. Το τελικό XML αρχείο που δημιουργήθηκε 

από το λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος 

του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 

www.buildingcert.gr, που χρησιμοποιήθηκε για 

την οριστική υποβολή της επιθεώρησης στο 

σύστημα. 

Έως 24.12.2021 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
http://www.buildingcert.gr/
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Π.3.1.1.β Αποτύπωση, παρουσίαση και ανάλυση 

προτεινόμενων παρεμβάσεων στα δύο επιλεχθέντα 

κτίρια/ κτιριακές μονάδες 

5. Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης 

6. Προτεινόμενες δράσεις αξιοποίησης 

τεχνολογιών ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας 

7. Τεχνική περιγραφή των παρεμβάσεων 

8. Εκτίμηση προϋπολογισμού των παρεμβάσεων 

Έως 24.12.2021 

 

καθώς: 

α. Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη 

εκτελείται η σύμβαση,  

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την 

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 

αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου 

υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι: 

➢ ο ανάδοχος έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις απαραίτητες πληροφορίες 

και τα σχέδια στις 10/11/2021 για το πρώτο κτίριο και στις 17/11/2021 για το δεύτερο  

➢ η επιδείνωση της πανδημίας Covid-19 δημιουργεί δυσκολίες την τη δεδομένη χρονική 

περίοδο και  

➢ τις 02/11/2021 εγκρίθηκε παράταση της Πράξης «SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι τις 

30/07/2022 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ.20665/08-10-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV009334821 2020- 10-08) και η μετάθεση υποβολής των υπο-παραδοτέων Π.3.1.1.(α) 

και Π.3.1.1.(β), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης....». 

 
      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 -την εισήγηση της υπηρεσίας  

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

Εγκρίνει, την παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 20665/08-10-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV009334821 2020- 10-08) χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 24-12-2021 και 

συνεπώς την τροποποίηση του άρθρο 2 «Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 

υπηρεσίας», σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, ως εξής: 

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 24η Δεκεμβρίου  2021. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των παραδοτέων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Παραδοτέα Υπο-παραδοτέα Χρονοδιάγραμ

μα υλοποίησης 

Π.3.1.1 

Μελέτημεταφοράςτ

εχνολογίαςκτιρίων

μηδενικώνεκπομπ

ώνκαισχεδόνμηδεν

ικώνεκπομπών 

Π.3.1.1.α Επιλογή των δύο δημοτικών κτιρίων/ 

κτιριακών μονάδων και μελέτη της υφιστάμενης 

κατάστασής τους από ενεργειακής άποψης 

11. Τεκμηρίωση της επιλογής των δύο κτιρίων/ 

κτιριακών μονάδων προς μελέτη. 

12. Πιστοποιητικά (2) Ενεργειακής Απόδοσης 

(Π.Ε.Α.) σε τρία πρωτότυπα με σφραγίδα και 

υπογραφή Επιθεωρητή για κάθε κτίριο ή κτιριακή 

μονάδα, καθώς και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Έως 24.12.2021 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΩΑ9ΝΩΞΧ-ΜΞΞ



Απόδοσης σε μορφή pdf όπως εκτυπώνεται από 

www.buildingcert.gr 

13. Φάκελοι (2) που θα περιλαμβάνουν το 

σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα 

προκύψουν. 

14. Έκθεση τεκμηρίωσης των συντελεστών και 

των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των Π.Ε.Α. 

15. Το τελικό XML αρχείο που δημιουργήθηκε 

από το λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος 

του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 

www.buildingcert.gr, που χρησιμοποιήθηκε για 

την οριστική υποβολή της επιθεώρησης στο 

σύστημα. 

Π.3.1.1.β Αποτύπωση, παρουσίαση και ανάλυση 

προτεινόμενων παρεμβάσεων στα δύο επιλεχθέντα 

κτίρια/ κτιριακές μονάδες 

9. Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας & ενεργειακής αναβάθμισης 

10. Προτεινόμενες δράσεις αξιοποίησης 

τεχνολογιών ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας 

11. Τεχνική περιγραφή των παρεμβάσεων 

12. Εκτίμηση προϋπολογισμού των παρεμβάσεων 

Έως 24.12.2021 

 

καθώς: 

α. Η τροποποίηση που αιτείται το Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής του Δήμου, λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη 

εκτελείται η σύμβαση,  

β. Η δυνατότητα της ανωτέρω τροποποίησης προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

4412/2016, Άρθρο 132, Παράγραφος 1, Περίπτωση α) περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την 

διάρκειά τους όταν αυτές προβλέπουν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 

αρχικά έγγραφα της σύμβασης, στην προκειμένη περίπτωση δε το αίτημα του Αναδόχου 

υποβάλλεται χωρίς υπαιτιότητά του δεδομένου ότι: 

➢ ο ανάδοχος έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις απαραίτητες πληροφορίες 

και τα σχέδια στις 10/11/2021 για το πρώτο κτίριο και στις 17/11/2021 για το δεύτερο  

➢ η επιδείνωση της πανδημίας Covid-19 δημιουργεί δυσκολίες την τη δεδομένη χρονική 

περίοδο και  

➢ τις 02/11/2021 εγκρίθηκε παράταση της Πράξης «SOLIS» για 8 μήνες και μέχρι τις 

30/07/2022 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ.20665/08-10-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV009334821 2020- 10-08) και η μετάθεση υποβολής των υπο-παραδοτέων 

Π.3.1.1.(α) και Π.3.1.1.(β), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  744/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

http://www.buildingcert.gr/
ΑΔΑ: ΩΑ9ΝΩΞΧ-ΜΞΞ
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