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ηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 24η Μαρηίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:00, μεηά από
γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 11/20-32020, ππαγμαηοποιήθηκε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής,
ζύμθυνα με ηο άπθπο 10 ηος απιθ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζηο οποίο δημοζιεύθηκε η Ππάξη
Νομοθεηικού Πεπιεσομένος «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών
ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»
ζηην οποία ζςμμεηείσαν ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3]
Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή αμούπη - Βαγενά – ηακηικό μέλορ,
5] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 8] Ιυάννηρ Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 9] Πέηπορ
Φυμάρ – ηακηικό μέλορ και 10] Θεόδυπορ Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ (ζηη θέζη ηος
κ. Νικολάος Παπαδημάηος – ηακηικού μέλοςρ).
Η κα Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ δεν ζςμμεηείσε ζηη ζςνεδπίαζη, αν και
κλήθηκε.
…………………………………………...…………………………………………………..

ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, θέηει ςπ’ ότιν ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ ηο απιθ. (9) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «Παπάηαζη ηος ζςμβαηικού
σπόνος παπάδοζηρ για ηην «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΙΓΙΚΧΝ
ΥΑΡΧΝ»», (ζσεηικό ηο απιθ. 3680/19-3-2020 διαβιβαζηικό ηος κ. Γημάπσος και η
απιθ. 3620/17-3-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Γιοίκηζηρ, Οικονομικών,
Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Σοπικήρ Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ
Τπηπεζίαρ - Γ/νζη Οικονομικών – Σμήμα Ππομηθειών και Γημοππαζιών), η οποία
έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - Σον κ. Ππόεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ - Δνηαύθα ΘΔΜΑ:΄΄Παπάηαζη ηος ζςμβαηικού σπόνος παπάδοζηρ για ηην «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ»΄΄ - Έσονηαρ ςπότη: -*ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ.
1 και ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/06, όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην
παπ.3 ηος άπθπος 22 ηος Ν.3536/07 -*ηο άπθπο 72 παπ.1 ηος Ν.3852/2010 όπυρ
ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 3 ηος Ν. 4623/2019 -*ηην παπ 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν.
3731/08 -*ηο άπθπο 83 ηος ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) -*ηο άπθπο 132 παπ. 1 και 4
ηος ν. 4412/2016 - ζαρ αποζηέλλοςμε: - 1. ηην 04/2018 Μελέηη ηηρ Γ/νζηρ
Απσιηεκηονικού Έπγος - Η/Μ. – 2. ηην απιθ. 44620/09-07-2020 ζύμβαζη με ηην
εηαιπεία «KERGON ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ». – 3. Σο από 19/02/2020
έγγπαθο ηηρ ανυηέπυ εηαιπείαρ, για παπάηαζη ηηρ ζύμβαζηρ (44620/19-07-2019).
– 4. Σο με απιθ. ππυη: 8276/20-02-2020 έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού Έπγος
– Η/Μ ππορ ηην απμόδια επιηποπή παπαλαβήρ ππομηθειών με ηο οποίο ειζηγούνηαι
και αιηούνηαι ηην παπάηαζη ηηρ ύμβαζηρ πέπαν ηος ζςμβαηικού σπόνος για πένηε
(5) μήνερ, δηλ. έυρ 19-08-2020 για λόγοςρ ανυηέπαρ βίαρ (πςπκαγιά ζε μιζθυμένο
κηίπιο ηηρ εηαιπείαρ), μη ολοκλήπυζη ηος θςζικού ανηικειμένος (παπάδοζη ηηρ
ππομήθειαρ). – 5. Σα άπθπα 132 και 201 ηος ν. 4412/2016 ζσεηικά με ηην
ηποποποίηζη ζςμβάζευν καηά ηη διάπκειά ηοςρ και – 6. Σην ομόθυνη
γνυμοδόηηζη ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ ππομηθειών ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού
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Έπγος –Η/Μ για ηην παπάηαζη ηηρ ςπ’ απιθ. 44620/19-07-2019 ζύμβαζηρ για ηην
ππομήθεια εξοπλιζμού παιδικών σαπών συπίρ να μεηαβάλλεηαι ηο θςζικό και
οικονομικό ανηικείμενό ηηρ - Παπακαλούμε όπυρ: - 1. Δγκπίνεηε ηην από
03/03/2020 γνυμοδόηηζη ηηρ επιηποπήρ ππομηθειών ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού
Έπγος – Η/Μ – 2. Αποθαζίζεηε για ηην παπάηαζη ηος ζςμβαηικού σπόνος
παπάδοζηρ ηηρ με απιθ. 44620/19-07-2019 ζύμβαζηρ για ηην «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ», για πένηε (5) μήνερ επιπλέον έυρ και ηιρ
19-08-2020, συπίρ να μεηαβληθεί ηο θςζικό και οικονομικό ανηικείμενό ηηρ. – Ο
Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Σοπικήρ
Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Τπηπεζίαρ, κ. Γιονύζιορ
Πλέζζαρ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.

ύμθυνα με:
Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 και ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/06, όπυρ
αναδιαηςπώθηκε με ηην παπ.3 ηος άπθπος 22 ηος Ν.3536/07
Σο άπθπο 72 ηος Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άπθπο 3)
Σην παπ 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/08
Σο άπθπο 83 ηος ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)
Σο άπθπο 132 παπ. 1 και 4 ηος ν. 4412/2016
Σα άπθπα 132 και 201 ηος ν. 4412/2016 ζσεηικά με ηην ηποποποίηζη
ζςμβάζευν καηά ηη διάπκειά ηοςρ
και λαμβάνονηαρ ςπότη:
Σην 04/2018 Μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού Έπγος - Η/Μ
Σην απιθ. 44620/19-07-2019 ζύμβαζη με ηην εηαιπεία «KERGON
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ»
Σο από 19/02/2020 έγγπαθο ηηρ ανυηέπυ εηαιπείαρ, για παπάηαζη ηηρ
ζύμβαζηρ (44620/19-07-2019)
Σο με απιθ. ππυη: 8276/20-02-2020 έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού
Έπγος – Η/Μ ππορ ηην απμόδια επιηποπή παπαλαβήρ ππομηθειών με ηο οποίο
ειζηγούνηαι και αιηούνηαι ηην παπάηαζη ηηρ ύμβαζηρ πέπαν ηος
ζςμβαηικού σπόνος για πένηε (5) μήνερ, δηλ. έυρ 19-08-2020 για λόγοςρ
ανυηέπαρ βίαρ (πςπκαγιά ζε μιζθυμένο κηίπιο ηηρ εηαιπείαρ), μη
ολοκλήπυζη ηος θςζικού ανηικειμένος (παπάδοζη ηηρ ππομήθειαρ)
Σην ομόθυνη γνυμοδόηηζη ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ ππομηθειών ηηρ Γ/νζηρ
Απσιηεκηονικού Έπγος–Η/Μ για ηην παπάηαζη ηηρ ςπ’ απιθ. 44620/19-072019 ζύμβαζηρ για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού παιδικών σαπών συπίρ να
μεηαβάλλεηαι ηο θςζικό και οικονομικό ανηικείμενό ηηρ

1]
Δγκρίνει ηην από 03-03-2020 Γνυμοδόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ
Παπακολούθηζηρ και Παπαλαβήρ Ππομηθειών ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού Έπγος
για ηην «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ».
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2]
Δγκρίνει ηην παράηαζη ηοσ ζσμβαηικού τρόνοσ παράδοζης ηηρ με απιθ.
44620/19-07-2019 ζύμβαζης μεηαξύ ηος Γήμος Παηπέυν και ηηρ εηαιπείαρ
«KERGON ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ» για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ», για πένηε (5) μήνες επιπλέον έως και
ηις 19-08-2020, συπίρ να μεηαβληθεί ηο θςζικό και οικονομικό ανηικείμενό ηηρ.
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