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Χορήγηση ή μη δεκάμηνης παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης
υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
Βέροιας, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας και των αναδόχων εταιρειών PROJECT4
IKE & ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε, σύμβαση
παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ», την 09/07/2018. Η σύμβαση είχε χρονική διάρκεια τριάντα (30)
ημερολογιακούς μήνες, από 09-07-2018 έως 08-01-2021.
Αντικείμενο της σύμβασης –άρθρο 1ο- είναι η παροχή υποστήριξης (τεχνικής βοήθειας)
προς το Δήμο Βέροιας, ως Ενδιάμεσου Φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ, στο εξής) Βέροιας.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της σύμβασης,
Άρθρο 2
Διάρκεια
1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακούς μήνες, από 09-072018 έως 08-01-2021.
Η συνολική απασχόληση του Αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας υπολογίζεται σε
είκοσι (20) ανθρωπομήνες.
«Διευκρινίζεται ότι λόγω του απρόβλεπτου χρονοδιαγράμματος εξέλιξης της ΣΒΑΑ, οι
ανθρωπομήνες εργασίας δεν ταυτίζονται με χρονολογικούς μήνες, καθώς μπορεί να υπάρξουν
μεγάλα διαστήματα κατά τα οποία να μην υπάρχει ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών του
αναδόχου. Επειδή η υλοποίηση της υπηρεσίας καθορίζεται από την πορεία υλοποίησης της
ΣΒΑΑ και δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά, η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την
ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή από τον Δήμο των Τμηματικών Απολογιστικών
Εκθέσεων και της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης, όπως ορίζεται παρακάτω στο άρθρο 3 της
παρούσης.
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
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η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»
Στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι:
«Άρθρο 217
Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας
1.Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται,
τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή
υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται
από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει
από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε
αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα
επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται
στο συμφωνητικό.
2.Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή
τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 216
Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
1.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής «ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής». Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 132.»
Με την από 3-12ου 2020 αίτηση, οι ανάδοχες εταιρείες PROJECT4 I.K.E. και ΜΕΛΛΟΝ
Ο.Ε., μέσα στα πλαίσια διάρκειας της σύμβασης, ζήτησαν να δοθεί παράταση δεκάμηνη για
τους εξής λόγους:
 «την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των προσκλήσεων των δράσεων 3.1.1 Δημιουργία
ανοιχτού κέντρου εμπορίου στο εμπορικό κέντρο της πόλης, 3.1.2 Ενισχύσεις τοπικών
επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού (φιλοξενία - εστίαση) και πολιτισμού δημιουργικής οικονομίας, 3.2.2 Η βιβλιοθήκη ανοίγει δουλειές: Υποστήριξη ανέργων για
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και 4.2.1. Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας
στην παραγωγική διαδικασία μέσω ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.
 την καθυστέρηση στην υλοποίηση και ολοκλήρωση λοιπών δράσεων της ΣΒΑΑ, λόγω
αντικειμενικών απαιτούμενων χρόνων για τις διαδικασίες τροποποιήσεων/εγκρίσεων
μελετών, προκηρύξεων και συμβασιοποίησης, για τα οποία απαιτείται η συνέχιση της
υποστήριξης προς τον ΕΦΔ – Δήμο Βέροιας για την αξιολόγηση προτάσεων, δημοσιότητα
των αποτελεσμάτων, καθώς και για τυχόν αναθεώρηση της ΣΒΑΑ,
καθώς και
 ότι από 3.11.2020 η Θεσσαλονίκη (έδρα μας) βρίσκεται σε καθεστώς καθολικού lockdown
και πολύ υψηλού επιδημιολογικού φορτίου, καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν τις επόμενες
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εβδομάδες (κλείσιμο σχολείων κλπ), γεγονότα που δυσχεραίνουν την λειτουργία της
επιχείρησής μας,
 το νόμο 4753, αριθμός ΦΕΚ Α’ 227/18.11.2020, άρθρο 29 «Παράταση προθεσμιών
δημοσίων συμβάσεων», με τον οποίο παρατείνεται έως την 31.12.2020 η ισχύς της
παραγράφου 1 του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), που αφορά την παράταση δημοσίων συμβάσεων, λόγω πανδημίας
covid19, και η οποία είχε κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83), η οποία
προβλέπει: «…γ) αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα
από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) χορήγηση παράτασης κάθε είδους
συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία
απόφαση»,»
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι:
1. Το αίτημα παράτασης έχει υποβληθεί κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
2. Προβλέπεται η δυνατότητα στη σύμβαση να δοθεί παράταση , με νόμιμες προϋποθέσεις
3. Ο ν. 4412/2016 επιτρέπει – όπως αναφέρεται πιο πάνω- την παράταση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών
4. Οι προβαλλόμενες αιτιάσεις των αναδόχων εταιρειών για την χορήγηση παράτασης είναι
εμφανώς ορθές
5. Η παράταση εάν δοθεί δεν αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας καθώς και το
οικονομικό αντικείμενο αυτής
Ως εκ τούτου το αποφαινόμενο όργανο, εν προκειμένω η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου- σχετικό το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής δήμων και
περιφερειών», του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα»
«1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
………….
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.…»
Θα πρέπει να αποφανθεί επί του θέματος.
Η παρεχόμενη υπηρεσία είναι πράξη που περιλαμβάνεται στη ΣΒΑΑ Βέροιας και
χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Για οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει
να συναινεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, προς την οποία έχει διαβιβαστεί το αίτημα , με ανάλογη τροποποίηση του
τεχνικού δελτίου της πράξης και με το αρ. πρ……… έγγραφο ελήφθη η προέγκρισή τη
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για
την έγκριση η μη της παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης της υπηρεσίας
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ» για ένα
δεκάμηνο , χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Συνημμένα:
1.- Αίτημα παράτασης
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