
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  203 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
     Στην Ερμούπολη σήμερα 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14549/29-7-
2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 
4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018. 
    Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στην 
Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 43107/23-7-2022 (ΤΕΥΧΟΣ Β’ , Αρ. Φύλλου 3891), καθώς και το υπ’ αρ. 
46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα«Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 
41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων.  
    Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ   
2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                         
3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                           
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 
5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι και ο δημοτικός υπάλληλος Κυριακίδης Αντώνης, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  203 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη επέκτασης διάρκειας χρόνου σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου-Δημιουργία εποπτικού 
υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης» και αύξησης ποσοστού πρώτης 
τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ. 
14395/28-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών 
το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Αίτημα επέκτασης διάρκειας χρόνου σύμβασης και αύξησης ποσοστού πρώτης τμηματικής 
πληρωμής. 
Σχετ.: :1) Το αίτημα της εταιρείας ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε και 
            2) Πρακτικό γνωμοδότησης με ημερομηνία 27/07/2022. 
 
Σύμφωνα με: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α» [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

3. Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 
4. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 132 “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους”, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 72 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο: “Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: […] γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη 
τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια 
επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο.».Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή 
εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου.”  

5. Το αριθ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
“Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της 
ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του Covid-19” 
στο οποίο αναφέρεται : Ειδικότερα, εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, όπως, εν προκειμένω, αποτελεί η αύξηση των 
τιμών προϊόντων, λόγω των εν θέματι γεγονότων, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, τροποποίησης των συναφθεισών συμβάσεων 
και αναπροσαρμογής της συμβατικής τιμής σε ποσοστό έως 50% επί της αξίας της αρχικής 
σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην 
περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις. 

6. Τη συναφθείσα σύμβαση με αριθ.πρωτ. 9916/31-05-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010659701) με την 
εταιρία ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε η διάρκεια της οποίας ορίζονταν στο άρθρο 4: Ο 
Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τα στοιχεία 
χρονοδιαγράμματος που υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του, ήτοι εντός έξι (6) μηνών από 
την ημέρα υπογραφής της παρούσας και με τις ενδιάμεσες προβλεπόμενες από το 
χρονοδιάγραμμα τμηματικές προθεσμίες για την παροχή των υπηρεσιών σε για διάστημα 24 
μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 12 μηνών επιπλέον και στο άρθρο 3: Η πληρωμή του αναδόχου 
θα πραγματοποιηθεί:α) σε ποσοστό 20% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών του Α παραδοτέου ‘’ Συγκέντρωση και παραγωγή οριστικών στοιχείων τεκμηρίωσης΄΄ 
και β)Το 80% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπολοίπων παραδοτέων 
υπηρεσιών. 

7. Την διακήρυξη τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 24445/2020 
(ΑΔΑΜ:20PROC007948623) που αφορούσε την υπηρεσία με τίτλο «Ιστορικό Λαογραφικό 
Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου - Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και 
εγκατάσταση έκθεσης» 

8. Tις αντίστοιχες ΑΑΥ που αφορούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία. 
9. Tην απόφαση 63/2022 (ΑΔΑ: 6XN1ΩΗΟ-ΠΦΓ  ΑΔΑΜ: 22AWRD010557942) τής Οικονομικής 

Επιτροπής. 
10. Την αίτηση της εταιρείας ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε στον Δήμο με αριθμ. πρωτ.13782/20-

07-2022 με την οποία ζητά την τροποποίηση της μεταξύ τους σύμβασης αφενός ως προς τη 
διάρκεια του χρόνου υλοποίησης και αφετέρου αύξηση του ποσοστού τής πρώτης τμηματικής 
πληρωμής της από το 20% στο 40%.  

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αίτημα τής εταιρείας ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε που αφορά 
τη διάρκεια του χρόνου υλοποίησης καθώς και την αύξηση του ποσοστού τής πρώτης τμηματικής 
πληρωμής της, σχετικά με την υπηρεσία με τίτλο «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων 
Σύρου - Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης» καθώς και το 
πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και παρακαλούμε 
για τις δικές σας ενέργειες. 

2. Την με αρ. πρωτ. 14549/29-7-2022 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

3. Το με αρ. πρωτ.:6386/14-2-2022 (ΑΔΑ 9Ε8ΙΟΡ1Ι-76Υ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 2022». 

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 
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5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα : α)εγκρίνει το από 27/7/2022 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου-
Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης» και β) εγκρίνει την 
επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες της εταιρείας 
ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε για την υπηρεσία με τίτλο «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου 
Ελληνίδων Σύρου-Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης» καθώς 
και την αύξηση του ποσοστού της 1ης τμηματικής πληρωμής από 20% σε 40% της αξίας της σύμβασης 
καθώς περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής εργασίας και προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

A. Εγκρίνει το από 27/7/2022 1ο πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: 
«Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου-Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση 
συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης» το οποίο έχει ως εξής:  
 

                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1  

της Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου 
Ελληνίδων Σύρου – Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης»  

Στην Ερμούπολη σήμερα, 27-7-2022 συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: 
«Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου – Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση 
συλλογής και εγκατάσταση έκθεσης» που συγκροτήθηκε με την απόφαση 196/26-7-2022 της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (ΑΔΑ: 6ΟΚΞΩΗΟ-Β6Ω) και αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16  
2. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17  
3. Την με α.π. 9916/31-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010659701) σύμβαση μεταξύ Δήμου Σύρου – 
Ερμούπολης και της εταιρείας ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
Θωμά Τσουκαλά (ανάδοχος)  
4. Την με α.π. 13782/20-7-2022 αίτηση της εταιρείας ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε  
5. Τις με α.π. 2040/13-4-2022 διευκρινήσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ  
Εξέτασε το υπ’ αριθμ. 4 ανωτέρω αίτημα της αναδόχου που αφορά την:  

1. επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες  
2. 2. αύξηση του ποσοστού της 1ης τμηματικής πληρωμής από 20% σε 40% της αξίας της σύμβασης 

καθώς περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής εργασίας και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των εργασιών.  

Κατόπιν εξέτασης των πραγματικών δεδομένων που εξέθεσε η ανάδοχος στο αίτημά της, δηλαδή:  
α. το χρονικό διάστημα των 18 σχεδόν μηνών από τη διενέργεια του διαγωνισμού ως τη σύναψη της 
σύμβασης,  
β. το γεγονός ότι για την παροχή των υπηρεσιών απαιτείται συντονισμός εκτενούς ομάδας έργου η οποία 
αρχικά συστήθηκε προ 18 μηνών και ενημερώθηκε εκ νέου κατά την πρόσκληση του προσωρινού 
αναδόχου, δηλαδή περίπου 7 μήνες πριν την πρόσκληση του οριστικού αναδόχου και υπάρχουν ποικίλες 
υποχρεώσεις για το σύνολο των μελών, 
 γ. το γεγονός ότι η σύναψη της σύμβασης και άρα η έναρξη των εργασιών συνέπεσε με την έναρξη της 
θερινής περιόδου, συνεπώς με την περίοδο αδειών και διακοπών υπαλλήλων και συνεργατών,  
δ. το γεγονός ότι για την παροχή υπηρεσιών απαιτείται συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων για τα 
μέλη του οποίου ισχύουν επίσης τα παραπάνω,  
ε. το γεγονός ότι από τον χρόνο εκπόνησης της σχετικής Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής Μελέτης, 
το 2015, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στην συλλογή αλλά και στο κτίριο, με συνέπεια την ανάγκη 
επαναξιολόγησης τμήματος της συλλογής,  
στ. το γεγονός ότι κατά την έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση με τα μέλη του 
Λυκείου Ελληνίδων και δρομολογήθηκε συνεργασία αναφορικά με την τεκμηρίωση της συλλογής αλλά 
και την ανεύρεση αντικειμένων που κρίνονται ουσιώδη για την αφήγηση της έκθεσης,  
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ζ. το γεγονός ότι εξαιτίας του εκτενούς χρονικού διαστήματος παρουσίας της πανδημίας covid-19, με 
ποικίλες συνέπειες, το χρονοδιάγραμμα του συνόλου των επαγγελματικών υποχρεώσεων έχει ανατραπεί 
πολλαπλώς,  
συμπεραίνει ότι έχει ανατραπεί ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός της αναδόχου χωρίς δική 
της υπαιτιότητα, κρίνει εύλογα και γνωμοδοτεί θετικά για:  

1. την επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες 
2. την αύξηση του ποσοστού της 1ης τμηματικής πληρωμής από 20% σε 40% της αξίας της 

σύμβασης καθώς περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής εργασίας και προκειμένου 
να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Β. Εγκρίνει την επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης από έξι (6) σε εννέα (9) 
μήνες της εταιρείας ARCHER ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε για την υπηρεσία με τίτλο «Ιστορικό 
Λαογραφικό Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Σύρου-Δημιουργία εποπτικού υλικού, διαχείριση συλλογής 
και εγκατάσταση έκθεσης» καθώς και την αύξηση του ποσοστού της 1ης τμηματικής πληρωμής από 
20% σε 40% της αξίας της σύμβασης καθώς περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής 
εργασίας και προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                 

                                                                                                                                                                        
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

                                                                                
              ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                             
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                  
                                            ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    
 
                 

ΑΔΑ: 6Ψ5ΤΩΗΟ-1Μ3


		2022-08-05T08:32:46+0300
	Athens




