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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 51ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 22ας  Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
 

Αριθ. Απόφασης: 358/2021                             ΘΕΜΑ  

«Έγκριση παράτασης της σύμβασης του 

έργου: “Καινοτόμες Δράσεις για τον 

Πολιτισμό και τον Τουρισμό» 

 

 
 

Στην Άρτα, σήμερα την 22η   Σεπτεμβρίου  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13:30 

συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του 

άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  ύστερα από την 20658/22-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, 

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) 

και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης     (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος           Μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος           « 

4.- Λιόντος Νικόλαος                      « 

5.- Σφήκας Δημήτριος                    « 

6.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)   « 

           

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία  

2) Κοσμάς Ηλίας   

3) Καλλώνης Ευστράτιος                                   

   Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και 

   νόμιμα κλήθηκαν     

             

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας. 

 

Ο κ. Πρόεδρος  για το μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 

παράτασης της σύμβασης του έργου: “Καινοτόμες Δράσεις για τον 

Πολιτισμό και τον Τουρισμό» έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής το 

πρακτικό της Επιτροπής στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 20706 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 23/09/2021
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Σήμερα την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, συνεδρίασε η 

επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021, που συστάθηκε με την με 

την αριθ. 53/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων και 

αποτελείται από τα παρακάτω μέλη μόνιμους υπαλλήλους: 

1. ΖΙΩΓΑ ΑΜΑΛΙΤΣΑ (Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής) 

2. ΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

προκειμένου να εξετάσει το αρ.πρ. 18008/20-08-2021 αίτημα του Αναδόχου περί 

παράτασης του χρονοδιαγράμματος της αρ.πρ. 4373/21-01-2021 σύμβασης του 

έργου: «Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον 

Τουρισμό». 

 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 11948/28-05-2021 απόφαση ορισμού επιβλέποντα έργου για 

τον υπάλληλο Νικολό Δημήτριο 

2. Το αρ. 18008/20-08-2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου 

3. Το αρ. 19262/07-09-2021 έγγραφο του Δήμου Αρταίων προς την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Άρτας σχετικά με την χορήγηση αίτησης άδειας τοποθέτησης 

πινακίδων 

4. Την με αρ. 424914/14-09-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας 

σχετικά με την χορήγηση αίτησης άδειας τοποθέτησης πινακίδων 

5. Το με κωδικό 463/02-09-2021 αίτημα του Δήμου Αρταίων στην Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για φιλοξενία στο G-Cloud 

6. Την από 16/09/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου Αρταίων για το 

θέμα 

7. Το άρθρο 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» παρ.2 του 

Ν.4412/2016  

προέβη στις εξής διαπιστώσεις: 

Ο ανάδοχος έχει παραδώσει τα παραδοτέα: 

 Τμήμα του Π1.1.: Μονάδα Wifi UAP outdoor [2,4 ή 5GHz] 

 Π1.2: Καλώδιο, Connector, PoE. κλπ 

 Π1.3: Σημεία στέγασης 
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 Π1.4: Κέντρο διαχείρισης δικτύου -Υλικό (Μονάδα Server) 

 Π1.5: Κέντρο διαχείρισης δικτύου – Λογισμικό 

 Π1.7: Υλικό αναπαραγωγής πολυμέσων (Έξυπνες συσκευές) 

 Π1.11: Beacons (Ραδιοφάροι) 

 Π1.13: Μελέτη Εφαρμογής 

 Με το αρ. 18008/20-08-2021 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του 

χρονοδιαγράμματος της με αρ.πρ. 4373/21-01-2021 σύμβασης του έργου:  

«Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον 

Τουρισμό», κατά τέσσερις (4) μήνες, επικαλούμενος μεγάλες καθυστερήσεις που 

προκύπτουν από την αδειοδότηση της τοποθέτησης των πινακίδων. Προσκομίζει 

συνημμένες στο αίτημά του τα έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας οι οποίες 

επιβεβαιώνουν ότι για την τοποθέτηση πινακίδων απαιτείται αδειοδότηση από το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) η οποία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.  

 Με το αρ. 19262/07-09-2021 έγγραφο του Δήμου Αρταίων υπεβλήθη πλήρης 

φάκελος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας για την αδειοδότηση των πινακίδων και 

με το αρ. 424914/14-09-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας 

ενημερώνει ότι ο εκτιμώμενος χρόνος της διαδικασίας αναμένεται να είναι πέραν 

των δύο μηνών (30-11-2021). 

 Με το αίτημά τους με κωδικό 463/02-09-2021 ο Δήμος Αρταίων αιτήθηκε 

φιλοξενία στο G-Cloud για το έργο, το αίτημα δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα. 

 Με την απόφαση 349/15-09-2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αρταίων έγινε δεκτό το υπ’ αριθμ. 12954/10-06-2021 αίτημα τροποποίησης 

εξοπλισμού του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει εμπρόθεσμα αποστείλει τον εξοπλισμό 

που δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω αίτημα. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» παρ.2 του 

Ν.4412/2016: «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί την σύμβαση, η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».  

Ως εκ τούτου η παράταση των τεσσάρων (4) μηνών που αιτείται ο ανάδοχος είναι 

εντός του προβλεπόμενου διαστήματος καθώς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 

της σύμβασης είναι οχτώ (8) μήνες. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα, να γίνει δεκτό του 

αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης 

κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 21/01/2022, σύμφωνα με το κατατεθέν 
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χρονοδιάγραμμα της αίτησης, καθώς προκύπτει ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση 

του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.    

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018,  το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας  και το πρακτικό της επιτροπής 

 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Την παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του έργου: “Καινοτόμες 

Δράσεις για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 

21/01/2022, σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας, καθώς προκύπτει ότι η 

καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.    

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 358/2021                        

                                      

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος 

  

      Θόδωρος Ντέμσιας 
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