
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.146/2022 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 13/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

         Θέμα: «Παράταση της υπ’αρ.πρωτ.4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008203097 2021-02-26) που αφορά «Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης 

παραδοτέων του έργου:“Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 –2020”συνολικού 

συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη  24 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, 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.4686/18-03-2021 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     7. Ντόντης Γεώργιος   -      Τακτικό  μέλος  

     8. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     9. Κύρλας  Κωνσταντίνος - Αναπληρωτ.μέλος  

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 180 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Αυτ. Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ .Ε. 

Ιωάννου), που έχει ως εξής:   

 

«…Σχετ: 

1. Η υπ’αρ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097-2021- 02-26) 

2. Τα πρακτικά της συνάντησης των εταίρων του προγράμματος την 24η Νοεμβρίου 2021 

3. Το από 7-01-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του επικεφαλούς εταίρου  όπου αναφέρεται ότι 

από Κοινή Γραμματεία του προγράμματος εγκρίθηκε τροποποίηση με  νέα ημερομηνία 

λήξης του έργου την 30η .09.2022.  

4. Το με αριθμ. 4926/23-03-2022 αίτημα τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 4961/26-02-
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2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097-2021- 02-26) αναφορικά με την πράξη με 

ακρωνύμιο WONDER. 

5. Το με αριθμ.4975/23-03-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος. 

6.  Η από 23-03-2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς 

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

4926/23-03-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης 

 

Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097-2021- 02-

26)ανατέθηκε στην εταιρεία “Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” Η«Παροχή υπηρεσιών 

υλοποίησης παραδοτέων του έργου:“Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 –2020”συνολικού συμβατικού 

ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.και ημερομηνία λήξης αυτής έως τις 

30-03-2022. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 4975/23-03-2022 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε: 

1).Την παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008203097-2021- 02-26) χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 30-09-2022 και 

συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη 

διάρκειά της» της εν λόγω σύμβασης λόγω του ότι: 

➢ εγκρίθηκε παράταση του έργου WONDER για 6 μήνες και μέχρι τις 30/09/2022 σύμφωνα 

με την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος και 

➢ η ανάδοχος εταιρεία υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας στα κάτωθι:  

1. την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που απαρτίζουν το εταιρικό 

σχήμα του έργου όπως αυτές απορρέουν από το Partnership Agreement, τη Σύμβαση 

Χρηματοδότησης και τα προγραμματικά έγγραφα του Προγράμματος ADRION 

2. την κατάρτιση των αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

3. στις υποχρεώσεις προς την Κοινή Γραμματεία, τη Διαχειριστική Αρχή καθώς και σε 

κάθε άλλη αρμόδια αρχή, εκτός αυτών (ενδεικτικά προβλέψεις δαπανών, προβλέψεις 

συμβασιοποιήσεων, προβλέψεις απορροφήσεων) που ενδεχομένως ζητηθούν από 

αυτούς. 

4. στη συμμετοχή στις συναντήσεις που αφορούν στο διαχειριστικό σκέλος του έργου και 

την προετοιμασία του Δήμου Πρέβεζας για την επιτυχή και αποτελεσματική συμμετοχή 

του σε αυτές 

5. στη μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τον φορέα του να έχουν 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες περί υποχρεώσεων των δικαιούχων 

(όπως κανόνες δημοσιότητας, κανόνες τήρησης υποχρεώσεων ως προς τα λογότυπα του 

προγράμματος, κλπ.) 

6. στη σύνταξη εισηγήσεων προς την αρμόδια, για την κατάρτιση των τευχών 

δημοπράτησης, υπηρεσία. Οι εισηγήσεις θα περιλαμβάνουν την αναλυτική περιγραφή 

του φυσικού αντικειμένου, τον αναλυτικό υπολογισμό του οικονομικού αντικειμένου 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο πράξης, καθώς και κάθε άλλο διευκρινιστικό 

στοιχείο που ενδεχομένως ζητηθεί από την υπηρεσία. 

7. στην παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου με σκοπό την πληρέστερη 

δυνατή συμπλήρωση των εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

8. στο σχεδιασμό της πιλοτικής δράσης Wonder στο Δήμο Πρέβεζας. Η πιλοτική δράση 

θα εκπονηθεί συνδυάζοντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του θέματος με την εμπλοκή 

των τοπικών ενδιαφερομένων μερών και θεματικά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια 

σειρά από δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, την ευεξία και την υγιεινή 

διατροφή, κ.λπ. Η ακριβής δομή και το περιεχόμενο του παραδοτέου θα είναι σύμφωνα 

με την εξειδίκευση στην τεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, δύναται όμως να 

διαφοροποιηθεί εφόσον διατεθεί ενιαία μεθοδολογία και προδιαγραφές από την Πράξη 

Wonder, 

και 2).την έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος  υποβολής Παραδοτέων του έργου 

ως κάτωθι: 
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Παραδοτέο  

 

Περίοδος υλοποίησης 

Μ.2.3 Τεχνική υποστήριξη της 

οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές και 

υποστήριξη στις δημόσιες προκηρύξεις 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης 

τον 9ο του 2022(Π1-Π5-επιπλέον 

περίοδος που θα προκύψει από την 

παράταση) 

 

Τ. 1.1.1 Οργάνωση - σύσταση των 

προορισμών με την επωνυμία WONDER 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και δυο μήνες από 

την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης(Π1-Π2) 

 

Τ.1.5 Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης Π3 Υποβάλλεται σύμφωνα με την 

εξέλιξη της υλοποίηση του έργου και  

έως τον 9ο 2022  

 

T1.4.1 Εργαστήριο καθορισμού της 

Wonder City Agenda 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και δυο μήνες από 

την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης(Π2-Π3) 

 

 

 

Ύστερα από την από 23-03-2022 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 τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με 

το άρθρο 132, παράγραφος 1 σημείο α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 όπως ισχύει,  την παράταση της 

υπ’ αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097-2021- 02-26 

χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 30-09-2022 και συνεπώς την τροποποίηση του 

άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» και 

2. το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των Παραδοτέων του έργου ως κάτωθι: 

Παραδοτέο  

 

Περίοδος υλοποίησης 

Μ.2.3 Τεχνική υποστήριξη της 

οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές και 

υποστήριξη στις δημόσιες προκηρύξεις 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης 

τον 9ο του 2022(Π1-Π5-επιπλέον 

περίοδος που θα προκύψει από την 

παράταση) 

 

Τ. 1.1.1 Οργάνωση - σύσταση των 

προορισμών με την επωνυμία WONDER 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και δυο μήνες από 

την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης(Π1-Π2) 

 

Τ.1.5 Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης Π3 Υποβάλλεται σύμφωνα με την 

εξέλιξη της υλοποίηση του έργου και  

έως τον 9ο 2022  

 

T1.4.1 Εργαστήριο καθορισμού της 

Wonder City Agenda 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και δυο μήνες από 

την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης(Π2-Π3) 

 

 

 

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/
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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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 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 εγκρίθηκε 

παράταση του έργου WONDER για 6 μήνες και μέχρι τις 30/09/2022. 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008203097-2021- 02-26), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω 

σύμβασης........…». 

                       

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

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

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

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

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

     Εγκρίνει: 

1. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 όπως ισχύει,  την παράταση της 

υπ’ αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097-2021- 02-26 

χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 30-09-2022 και συνεπώς την τροποποίηση του 

άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» και 

2. το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των Παραδοτέων του έργου ως κάτωθι: 

 

Παραδοτέο  

 

Περίοδος υλοποίησης 

Μ.2.3 Τεχνική υποστήριξη της 

οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές και 

υποστήριξη στις δημόσιες προκηρύξεις 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη λήξη της πράξης 

τον 9ο του 2022(Π1-Π5-επιπλέον 

περίοδος που θα προκύψει από την 

παράταση) 

 

Τ. 1.1.1 Οργάνωση - σύσταση των 

προορισμών με την επωνυμία WONDER 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και δυο μήνες από 

την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης(Π1-Π2) 

 

Τ.1.5 Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης Π3 Υποβάλλεται σύμφωνα με την 

εξέλιξη της υλοποίηση του έργου και  

έως τον 9ο 2022  

 

T1.4.1 Εργαστήριο καθορισμού της 

Wonder City Agenda 

 

Αφορά στην περίοδο από την υπογραφή 

της σύμβασης έως και δυο μήνες από 

την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης(Π2-Π3) 

 

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/
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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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 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 εγκρίθηκε 

παράταση του έργου WONDER για 6 μήνες και μέχρι τις 30/09/2022. 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

21SYMV008203097-2021- 02-26), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης. 
 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  146/2022. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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