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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/03-08-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 110/2022
Θέμα 3ο: Τροποποίηση 2η της υπ’ αρ.10454/22-09-2020 Σύμβασης με τίτλο ¨Παροχή
Υπηρεσιών για τη διαχείριση Έργου και την Αναγνώριση Καλών Πρακτικών
Διασυνοριακών Περιοχών του έργου «STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και
ακρωνύμιο: River PLUS – Δράση 1.3.2 και Δράση 4.3.1¨», λόγω χρονικής
παράτασης.
Σήμερα την 03η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.8490/02-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου
της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπή, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, στην Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας
Σκοτούσσας, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης και στη Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό ισχύει, 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 παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

1 Γεώργιος
2 Ανέστης
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος

Πρόεδρος
Ιωάννης Αβραμίδης
Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόμιμα
Μέλος

4 Ελευθέριος

Στοΐλας

Κων/νος

Μέλος
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5 Στέφανος

Χατζηϊωαννίδης

Κων/νος

Μέλος

6 Κλεάνθης

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Γιαννούλα Καλαϊτζή Πρόεδρος Κοινότητας Ηράκλειας
και κ. Βασιλική Βάκα, Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα αφού επιβάλλεται άμεσα η λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση
νόμιμου εκπροσώπου υπογραφής αίτησης προσχώρησης και χρηστών να ασκούν τα
αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης «Σύνδεση Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL» της Τράπεζας της
Ελλάδος, την τροποποίηση σύμβασης λόγω χρονικής παράτασης, την έγκριση ή μη του
πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής έκτασης, την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
κατανομή σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη
αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, την επιμήκυνση
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης έργου με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής
Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής
Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS», την έγκριση ή μη των πρακτικών πλειοδοτικής
δημοπρασίας της χρήσεως του χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα – Παρκ στην
παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Ηράκλειας και στην θρησκευτική
Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Σκοτούσσας, μεταβίβαση στη ΚΕΔΗ χρηματοδότησης ποσού
100.834,00€ και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης
από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 36.844,65€, για επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων για το έτος 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος, ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αρ.7939/20-07-2022 εισήγηση
του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 72.
2. Τα άρθρα 132, 206 και 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α W 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως
ισχύει.
3. Την υπ. αρ. 300488/ΥΔ1244 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία» (ΦΕΚ 1099/19-04-2016 τεύχος Β’)
4. Τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
5. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement) του έργου «STRYMONAS
COOPERATION CORRIDOR» και ακρωνύμιο: River PLUS
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6. 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.
7. 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.
8. Τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ.αρ. 854/2020 (ΑΔΑ: 61ΒΩΩΡΤ-ΣΣΣ)
Απόφαση Δημάρχου.
9. Την υπ΄αριθ. 10050/11-09-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας.
10. Την υπ.αρ. 892/21-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20AWRD007342831) Απόφαση Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και ακρωνύμιο: River PLUS - ΔΡΑΣΗ 1.3.2 και
ΔΡΑΣΗ 4.3.1».
11. Την υπ’ αριθμ 10454/22-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007351356) Σύμβαση Παροχής
Υπηρεσιών για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και ακρωνύμιο: River PLUS - ΔΡΑΣΗ
1.3.2 και ΔΡΑΣΗ 4.3.1».
12. .Τη με αριθμ. 1836/22-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΕΩΩΡΤ-2ΨΜ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε
βάρος του Κ.Α. 64.6117.03 με τίτλο «Διαχείριση έργου και ποιότητας 1.3.2- River PLUS»
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
13. Την από υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 14410/26-11-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση
της υπ’ αριθμ. 10454/22-09-2020 σύμβασης.
14. Την υπ’ αριθμ. 240/2021 (ΑΔΑ:9ΚΝ0ΩΡΤ-ΓΡ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10454/22-09-2020 σύμβασης, λόγω χρονικής παράτασης.
15. Την υπ’ αριθμ 15310/14-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009744245) 1η Τροποποίηση της
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και
ακρωνύμιο: River PLUS - ΔΡΑΣΗ 1.3.2 και ΔΡΑΣΗ 4.3.1».
16. Τη με αριθμ. 3286/01-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΛΗΩΡΤ-ΝΘ2) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε
βάρος του Κ.Α. 64.6117.03 με τίτλο «Διαχείριση έργου και ποιότητας 1.3.2- River PLUS»
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
17. Την από υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 7937/20-07-2022 αίτηση του αναδόχου για 2η παράταση
της υπ’ αριθμ. 10454/22-09-2020 σύμβασης.
18. Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνολικού έργου με τον τίτλο
«STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και ακρωνύμιο: River PLUS, έχει οριστεί στις
28/07/2023, και οι ανάγκες υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 10454/22-09-2020 σύμβασης
απαιτούν την καταγραφή της προόδου υλοποίησης του διαστήματος έως και τις
28/07/2023.
Προτείνεται:
1. Η έγκριση 2η τροποποίησης της υπ’ αριθμ 10454/22-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007351356)
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
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ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και
ακρωνύμιο: River PLUS - ΔΡΑΣΗ 1.3.2 και ΔΡΑΣΗ 4.3.1» και τις τροποποιήσεις της
(21SYMV009744245_1η Τροποποίηση),


ως προς το άρθρο 2 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης» και συγκεκριμένα η
αντικατάσταση της φράσης
«Η ισχύς και διάρκεια της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει στις
28/07/2022.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή
της σύμβασης και δεν μπορεί να ξεπερνάει συνολική διάρκεια της Πράξης «RiverPLUS».
Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή και έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών, μόνο αν οι ανάγκες του έργου το επιβάλλουν.»
με τη φράση
«Η ισχύς και διάρκεια της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει στις
28/07/2023.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή
της σύμβασης και δεν μπορεί να ξεπερνάει συνολική διάρκεια της Πράξης «RiverPLUS».
Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή και έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών, μόνο αν οι ανάγκες του έργου το επιβάλλουν»

2. Η υπογραφή νέας τροποποιητικής σύμβασης όπου κατά τα λοιπά άρθρα θα ισχύει το
συμφωνητικό 10454 που υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων στις 22-09-2020».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει και την υπ’ αρ.7939/20-07-2022 εισήγηση του
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ.10454/22-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007351356)
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» και
ακρωνύμιο: River PLUS - ΔΡΑΣΗ 1.3.2 και ΔΡΑΣΗ 4.3.1,


ως προς το άρθρο 2 «Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης» και συγκεκριμένα η
αντικατάσταση της φράσης
«Η ισχύς και διάρκεια της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει στις
28/07/2022.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή
της σύμβασης και δεν μπορεί να ξεπερνάει συνολική διάρκεια της Πράξης «RiverPLUS».
Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή και έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών, μόνο αν οι ανάγκες του έργου το επιβάλλουν.»
με τη φράση
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«Η ισχύς και διάρκεια της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει στις
28/07/2023.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή
της σύμβασης και δεν μπορεί να ξεπερνάει συνολική διάρκεια της Πράξης «RiverPLUS».
Η ισχύς της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή και έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών, μόνο αν οι ανάγκες του έργου το επιβάλλουν».
2. Η υπογραφή της νέας τροποποιητικής σύμβασης όπου κατά τα λοιπά άρθρα θα ισχύει το
συμφωνητικό 10454 που υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων στις 22-09-2020».
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2022.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:20.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 16-08-2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

