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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 19
η
 Μαΐος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 17/15-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 9] 

Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο 

απνθάζεσο 289/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 290/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 291/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μειάο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ύκβαζεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ κε κεηνδόηε ηελ εηαηξεία «KERGON 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ», κε ζπλνιηθό ζπκπιεξσκαηηθό πνζό 44.648,26€», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 5589/14-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ  θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5504/12-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζε ηεο 

ύκβαζεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ κε κεηνδόηε ηελ εηαηξεία «KERGON 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ, κε ζπλνιηθό ζπκπιεξσκαηηθό πνζό 44.648,26 €΄΄ - ύκθσλα κε: -

*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132ηνπ Ν. 

4412/2016“Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 72 Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)“. -

*ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο αλαιύεηαη ζηελ αξηζ. 22 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ζην Κεθ. ΙΙΙ. Οη Δπηηξεπηέο Σξνπνπνηήζεηο ηεο 

ύκβαζεο πεξίπησζε Σ. ΟΙ ΗΟΝΟ ΑΞΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε 
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ηεο ζύκβαζεο κηαο πξνκήζεηαο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, εθόζνλ -1. ε 

αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηώηεξε: - α) ησλ θαηώηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

4412/2016, ήηνη λα είλαη θαηώηεξε ησλ 209.000,00€ (ρσξίο ΦΠΑ), όξνο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ηθαλνπνηείηαη θαη - β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα 

ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ, όξνο πνπ θαη απηόο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηθαλνπνηείηαη – 2. Η 

ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο - Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ όξνπ 

απηνύ, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε, 

αθνξνύλ εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο ηεο παξνύζεο κειέηεο ή άιισλ εγθεθξηκέλσλ 

κειεηώλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνύλ εξγαζίεο ζε παηδηθέο ραξέο θαη σο εθ ηνύηνπ πξνθύπηεη όηη ε 

ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηελ θύζε ηεο πξνκήζεηαο. -*Σν άξζξν 132 ηεο παξ.6 ηνπ 

Ν.4412/2016 όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.21 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν4605/2019 θαη άξζξν 337 

παξ.6 ηνπ λ.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.40 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 βάζεη 

ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη ε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε εμαηξείηαη από έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ -*ην άξζξν 4.5. «Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο» ηεο 

αξηζ.4/2018 Γηαθήξπμεο ηνπ Γηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ, ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 496.341,00 κε 

ΦΠΑ -*ηελ αξηζ.44620-19/07/19 ύκβαζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ κε κεηνδόηε 

ηελ εηαηξεία «KERGONΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ», ζπλνιηθνύ πνζνύ 451.670,31€ θαη ηελ 

αξηζ.15712-04/05/20 ρξνληθή παξάηαζή ηεο κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 19/08/20 -*ηελ αξηζ.4863-

28/04/20 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Η/Μ ζηελ νπνία 

απνηππώλνληαη αλαιπηηθά ε θύζε θαη ε έθηαζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο κε ζπλνιηθό 

ζπκπιεξσκαηηθό πνζό 44.648,26€ -*ηελ από 07/05/20 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο 

Πξνκεζεηώλ κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο -*ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

κεηνδόηε «KERGONΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ» -*ηελ Α.Α.Τ.:Β375-06/02/20 Απόθαζε 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΛΥΣΧΞΙ-ΜΓ) ζηνλΚ.Α.30-7135.70007 - Παξαθαινύκε όπσο: 

- Δγθξίλεηε ηελ ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζε ηεο ύκβαζεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ 

ραξώλ κε κεηνδόηε ηελ εηαηξεία «KERGON ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ, ζπκπιεξσκαηηθνύ 

πνζνύ 44.648,26€, ζύκθσλα κε ηελ από 07/05/20 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο 

Πξνκεζεηώλ θαη ηελ αξηζ.4863-28/04/20 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ Η/Μ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ αξκόδηα ππεξεζηαθή 

παξάγνληα, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ από 07-05-2020 

Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ, ηελ αξηζ. 4863-28-04-2020 Αηηηνινγηθή 

Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/19, άξζξν 14 παξ.1 ηνπ 

Ν.4625/2019) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016“Τροποποίηζη ζσμβάζεων καηά ηη 

διάρκειά ηοσς (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)“ 

3. Σελ παπάγπαθο 2 ηος άπθπος 132 ηος Ν. 4412/2016 όπσο αλαιύεηαη ζηελ αξηζ. 22 

Καηεςθςνηήπια Οδηγία ηηρ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ζην Κεθ. ΙΙΙ. Οι Δπιηπεπηέρ Σποποποιήζειρ 

ηηρ ύμβαζηρ πεξίπησζε Σ. ΟΗ ΖΟΝΟ ΑΞΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ είλαη δπλαηή 

ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο κηαο πξνκήζεηαο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ: 

   1. Η αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηώηεξε: 

α) ησλ θαηώηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ήηνη λα είλαη θαηώηεξε 

ησλ 209.000,00€ (ρσξίο ΦΠΑ), όξνο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ηθαλνπνηείηαη θαη 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art5
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art5
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β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ, όξνο πνπ θαη απηόο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηθαλνπνηείηαη 

  2. Η ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ όξνπ απηνύ, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε, αθνξνύλ εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο ηεο 

παξνύζεο κειέηεο ή άιισλ εγθεθξηκέλσλ κειεηώλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνύλ εξγαζίεο 

ζε παηδηθέο ραξέο και υρ εκ ηούηος πποκύπηει όηι η ηποποποίηζη δεν μεηαβάλλει ηην 

θύζη ηηρ ππομήθειαρ 
4. Σν άξζξν 132 ηεο παξ.6 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.21 ηνπ άξζξνπ 43 

ηνπ Ν.4605/2019 θαη άξζξν 337 παξ.6 ηνπ λ.4412/2016, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.40 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηι η εν λόγυ ηποποποίηζη 

εξαιπείηαι από έλεγσο νομιμόηηηαρ ηος Δλεγκηικού ςνεδπίος   
 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σν άξζξν 4.5. «Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ» ηεο αξηζ. 4/2018 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ, ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 496.341,00 €, με 

ΦΠΑ 
2. Σελ αξηζ.44620-19/07/19 ύκβαζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ κε κεηνδόηε 

ηελ εηαηξεία «KERGONΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ», ζπλνιηθνύ πνζνύ 451.670,31€ θαη 

ηελ αξηζ. 15712-04/05/20 ρξνληθή παξάηαζή ηεο κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 19
ε
/08/2020 

3. Σελ αξηζ. 4863-28/04/20 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ- 

Η/Μ ζηελ νπνία απνηππώλνληαη αλαιπηηθά ε θύζε θαη ε έθηαζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζύκβαζεο, με ζςνολικό ζςμπληπυμαηικό ποζό 44.648,26 € 

4. Σην από 07/05/20 Γνυμοδόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Παπαλαβήρ Ππομηθειών κε ηελ νπνία 

πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο 

5. Ση ζύμθυνη γνώμη ηος μειοδόηη «KERGONΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΔ»  

6. Σελ Α.Α.Τ.:Β375-06/02/20 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6ΛΥΣΧΞΙ-ΜΓ) 

ζηνλ Κ.Α.30-7135.70007 

 

Δγκπίνει ηελ ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζε ηεο ύκβαζεο ππομήθειαρ εξοπλιζμού 

παιδικών σαπών, κε κεηνδόηε ηελ εηαηξεία «KERGON ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ, 

ζςμπληπυμαηικού ποζού 44.648,26 €, ζύκθσλα κε ηελ από 07-05-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ θαη ηελ αξηζ. 4863-28/04/20 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο 

Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ. 

 

 

 

       Ο Ππόεδπορ                                    Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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