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                                                                                    Αριθ.Αποφ.356/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Παράταση της υπ’αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά«Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου 

Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

5.1.1 και 5.1.2 τουέργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency 

using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» 

συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 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.9107/27-05-2022 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. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 150 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Aυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας   

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

«…Σχετ.:  1. Η υπ’αρ.πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 

11-27) 

  2. Η  από 02/11/2021 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 8 μήνες και 

μέχρι τις 30/07/2022 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας. 

3. Η με αριθμ.747/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 

με θέμα «Παράταση της υπ’αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά«Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας 

στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 

τουέργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ 

Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικούσυμβατικούποσού 

62.012,40€ συμπεριλαμβανομένουτουΦ.Π.Α. 24%». 

ΑΔΑ: ΩΤΚΠΩΞΧ-3ΤΡ



4. Η με αριθμ.πρωτ. 24042/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009634346 2021-11-30) 

«Τροποποίηση της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του 

Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using 

solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού 

συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» και 

5.  Η  από 17/05/2022 έγκριση της παράτασης του έργου SOLIS για 7 μήνες και μέχρι 

τις 28/02/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας. 

   6. Το με αριθμ.9334/31-05-2022 αίτημα τροποποίησης σύμβασης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης του αντίστοιχου Τμήματος. 

 7. Η από 31/05/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη 2η Τροποποίηση της με 

αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-27) 

 

Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020- 11-

27) ανατέθηκε στην εταιρεία “Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία”, «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 

1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - 

bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC 

«Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%και ημερομηνία λήξης αυτής έως τις 30-11-2021. 

Με την αριθμ.πρωτ. 24042/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21SYMV009634346 2021-11-30) 

«Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβαση με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης 

του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energyefficiency using solar 

energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού 

ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» έγινε η 1η Τροποποίηση της με 

αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης όπου  στο άρθρο 2 «Τροποποίηση άρθρου» στο 

ορίζεται: «Το άρθρο 6:«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης– Τροποποίηση κατά την διάρκειά της » 

της αριθμ.22933/27-11-2020 σύμβασης [20SYMV007725946 2020-11-27] με τίτλο:« Υπηρεσίες 

υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for energy efficiency 

using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», 

τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται στις 

τριάντα Ιουλίου 2022( 30-07-2022) και στο Άρθρο 3: «Χρονοδιάγραμμα υποβολής των 

εκθέσεων αξιολόγησης του έργου » ορίζεται: «Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων 

αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2) διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 20/03/2021 

 

2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/04/2021 

 

3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/07/2021 

 

4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-

επανυποβολή 
28/02/2022 

 

5η Έκθεση Αξιολόγησης– Τελική 30/06/2022 

 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 9334/31-05-2022 έγγραφό του, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, αιτήθηκε: 

1. Τη 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

(20SYMV007725946-2020- 11-27) με παράταση της διάρκειας της έως τις 28-02-2023 

χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, και συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 6 

«Διάρκεια ισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά της» της εν λόγω 

σύμβασης λόγω του ότι: 
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➢ τις 17/05/2022 εγκρίθηκε παράταση του έργου SOLIS για 7 μήνες και μέχρι τις 

28/02/2023 σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 

και 

➢ η ανάδοχος εταιρεία “Plano2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία” υποστηρίζει το Δήμο Πρέβεζας: 

i. για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

(προετοιμασία εκθέσεων προόδου, προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, 

συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων) που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της 

Πράξης, καλύπτοντας και τις παρατάσεις αυτής, 

ii. για την προβολή και τη διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της 

Πράξης που επίσης πρέπει να υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης, 

καλύπτοντας και τυχόν παρατάσεις αυτού, ακολουθώντας μάλιστα την πορεία 

υλοποίησης των τεχνικών πακέτων εργασίας της συνολικής πράξης για το σύνολο 

των εταίρων, και 

iii. για την αξιολόγηση της πράξης η οποία είναι προβλέπεται να ολοκληρωθεί με 

τη ολοκλήρωση των δράσεων της Πράξης και 

2. την έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος  υποβολής των εκθέσεων 

αξιολόγησης του έργου (Παραδοτέο 5.1.2)ως κάτωθι: 

 

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 20/03/2021 

 

2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/04/2021 

 

3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/07/2021 

 

4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-

επανυποβολή 
28/02/2022 

 

5η Έκθεση Αξιολόγησης– Τελική 30/01/2023 

 

 

Ύστερα από την από 31/05/2022 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 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: 

1. την παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007725946-2020- 11-27)  σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019,  χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 28-02-2023 και συνεπώς την 

τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά 

της» και 

2. το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου 

(Παραδοτέο 5.1.2)ως κάτωθι: 

 

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 20/03/2021 

 

2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/04/2021 

 

3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/07/2021 

 

4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-

επανυποβολή 
28/02/2022 

 

5η Έκθεση Αξιολόγησης– Τελική 30/01/2023 

 

 

καθώς: 

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/
ΑΔΑ: ΩΤΚΠΩΞΧ-3ΤΡ



α. Η 2η 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. 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007725946-2020- 11-27), 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 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) 

 
1. Εγκρίνει την παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007725946-2020- 11-27)  σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019,  χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας, έως τις 28-02-2023 και συνεπώς την 

τροποποίηση του άρθρου 6 «Διάρκειαισχύος της σύμβασης–Τροποποίηση κατά τη διάρκειά 

της» και 

2. Εγκρίνει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης του 

έργου (Παραδοτέο 5.1.2) ως κάτωθι: 

 

1η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 20/03/2021 

 

2η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/04/2021 

 

3η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 30/07/2021 

 

4η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης-

επανυποβολή 
28/02/2022 

 

5η Έκθεση Αξιολόγησης– Τελική 30/01/2023 

 

 

    καθώς: 

α. Η 2η 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. 

γ. Η εν λόγω Παράταση της υπ’αρ. πρωτ. 22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007725946-2020- 11-27), δεν αλλάζει τη συμβατική αξία της εν λόγω σύμβασης 
 

 

 

 
 

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/
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      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  356/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΤΚΠΩΞΧ-3ΤΡ
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