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Αριθ. Απόφασης: 197/2021
Θέμα 2ο: 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 6167/01-06-2021 (ΑΔΑ: 06ΘΓ4ΩΡΤ-0ΚΕ) Σύμβασης
Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ, για την υλοποίηση του έργου «Primary
Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET» - Δράση 5.1.3, λόγω χρονικής
παράτασης.
Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
από 11/03/2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 και τις υπ’ αρ.18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.10424/06-09-2021 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν
εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, στην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας, στον
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Χρυσοχωράφων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της
Κοινότητας Κοίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
συμμετείχαν 6:
Παρόντες οι :
Όνομα
1 Γεώργιος
2 Ανέστης
3 Αθανάσιος

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ονοματεπώνυμο
Ιωάννης Αβραμίδης
Ο οποίος δεν συμμετείχε
αν και κλήθηκε νόμιμα
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4 Μαλαματής

Μπουντράκης

Λάμπρος

Μέλος

5 Δημήτριος
Τζήκας
Νικόλαος
Μέλος
6 Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης
Ιωάννης
Μέλος
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας και
η κ. Γιαννούλα Καλαϊτζή Πρόεδρος Κοινότητας Ηράκλειας.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ. 9986/25-08-2021 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N.
3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, με τις οποίες προστέθηκε περίπτωση
κζ' στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α')
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 63/14-3-2019 (ΑΔΑ 6ΑΠ2ΩΡΤ-Π9Ι) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ηράκλειας περί έγκρισης αποδοχής υλοποίησης του εν λόγω έργου.
5. Την υπ’ αριθμ. Β2.6c.20/ 29-11-2019 σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract) μεταξύ του
Επικεφαλής εταίρου (Δήμου Ηράκλειας) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
6. Την υπ’ αριθμ. 361/2021 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση του ποσού
προϋπολογισμού εξόδων
7. Τις υπ’ αριθμ. 5381/14-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008607387) και 8454/6-8-2020 (ΑΔΑΜ:
20REQ007152617) Αποφάσεις Δημάρχου για διάθεση πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α.
64.6117.08.
8. Την υπ’ αριθ. 102/2021 (ΑΔΑ:9Ο25ΩΡΤ-ΑΑ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
την Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET»
9. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο
«Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο «HealthNET»
10. Την υπ’ αριθμ. 307/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΟΧΩΡΤ-Ε5Γ) Απόφαση Δημάρχου για τη Σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ, για την υλοποίηση του έργου «Primary Healthcare
Network» και ακρωνύμιο «HealthNET» - Δράση 5.1.3»
11. Την υπ’ αριθμ 6167/01-06-2021 (ΑΔΑ: 06ΘΓ4ΩΡΤ-0ΚΕ) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με έναν (1)
ΠΕ ΙΑΤΡΟ, για την υλοποίηση του έργου «Primary Healthcare Network» και ακρωνύμιο
«HealthNET» - Δράση 5.1.3.
12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 9975/25-8-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση της υπ’
αριθμ. 6167/01-06-2021 σύμβασης.

ΑΔΑ: 6ΕΕΙΩΡΤ-ΕΧΧ

13. Το από 16/08/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16
I5CB 009 για χρονική παράταση του έργου HEALTHNET έως τις 31/12/2021
14. Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνολικού έργου με τον τίτλο
“Primary Healthcare Network” με ακρωνύμιο “HEALTHNET”, παρατάθηκε έως τις 31/12/2021,
και οι ανάγκες υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 6167/01-06-2021 σύμβασης απαιτούν την
καταγραφή της προόδου υλοποίησης του διαστήματος έως και τις 30/11/2021.
Προτείνεται:
1. Η έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ 6167/01-06-2021 (ΑΔΑ: 06ΘΓ4ΩΡΤ-0ΚΕ) Σύμβαση
Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ, για την υλοποίηση του έργου «Primary Healthcare
Network» και ακρωνύμιο «HealthNET» - Δράση 5.1.3,
• ως προς το άρθρο 2 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» και συγκεκριμένα η
αντικατάσταση της φράσης
«Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως το τέλος του προγράμματος
31/08/2021, (με δυνατότητα παράτασης, και χωρίς να ξεπερνά σε διάρκεια τους 6 μήνες
συνολικά η σύμβαση, εφόσον το έργο παραταθεί, χωρίς όμως να προβλέπεται σε καμιά
περίπτωση η δυνατότητα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου).»
με τη φράση
«Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως το τέλος του προγράμματος
30/11/2021, (με δυνατότητα παράτασης, και χωρίς να ξεπερνά σε διάρκεια τους 6 μήνες
συνολικά η σύμβαση, εφόσον το έργο παραταθεί, χωρίς όμως να προβλέπεται σε καμιά
περίπτωση η δυνατότητα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου).»
Η υπογραφή νέας τροποποιητικής σύμβασης όπου κατά τα λοιπά άρθρα θα ισχύει το
συμφωνητικό 6167 που υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων στις 01-06-2021».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, και την υπ’ αρ. 6102/17-06-2020 εισήγηση του
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου.
αποφασίζει ομόφωνα
•

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ 6167/01-06-2021 (ΑΔΑ: 06ΘΓ4ΩΡΤ-0ΚΕ) Σύμβαση
Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ, για την υλοποίηση του έργου «Primary Healthcare
Network» και ακρωνύμιο «HealthNET» - Δράση 5.1.3, ως προς το άρθρο 2 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» και συγκεκριμένα η αντικατάσταση της φράσης
«Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως το τέλος του προγράμματος
31/08/2021, (με δυνατότητα παράτασης, και χωρίς να ξεπερνά σε διάρκεια τους 6 μήνες
συνολικά η σύμβαση, εφόσον το έργο παραταθεί, χωρίς όμως να προβλέπεται σε καμιά
περίπτωση η δυνατότητα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου).»
με τη φράση
«Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως το τέλος του προγράμματος
30/11/2021, (με δυνατότητα παράτασης, και χωρίς να ξεπερνά σε διάρκεια τους 6 μήνες
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συνολικά η σύμβαση, εφόσον το έργο παραταθεί, χωρίς όμως να προβλέπεται σε καμιά
περίπτωση η δυνατότητα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου).»
• Η υπογραφή νέας τροποποιητικής σύμβασης όπου κατά τα λοιπά άρθρα θα ισχύει το
συμφωνητικό 6167 που υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων στις 01-06-2021».
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 197/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 13-09-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

