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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 18ε Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30,
κεηά από γξαπηή επείγνπζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε
αξηζκό 47/17-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ
ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (3) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο,– 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 910/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό
κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ
κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ αξρή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θήξπμε ηε ζπλεδξίαζε
θαηεπείγνπζα).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ
παηδηθώλ ραξώλ 2018», (ζρεηηθό ην αξηζ. 17672/18-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ
αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17657/18-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ
θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο & πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο
πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ 2018΄΄ - Έρνληαο ππ’ όςηλ: -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ζη ii ηνπ λ. 3852/2010 ζην νπνίν κεηαμύ άιισλ αλαθέξνληαη ηα
αθόινπζα: «Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο
αξκνδηόηεηεο: Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ ή νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ,
ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνδόκελε ζε θάζε πεξίπησζε λνκνζεζία, θαη εγθξίλεη ην
πξσηόθνιιν παξαιαβήο κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο» -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219
παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 -*Σελ αξηζ. 04/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ -*Σελ αξηζ. 44620/19-07-2019 ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία «KERGON ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ» -*Σα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ λ.4412/2016 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε
ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο -*Σελ αξηζ.15712-04/05/20 ρξνληθή Παξάηαζε ηεο
αξρηθήο ύκβαζεο -*Σελ αξηζ.291-19/05/20 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
(ΑΓΑ:ΦΓΕΧΞΗ-ΑΚΦ) -*Σελ αξηζ. 24244-18/06/20 ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζε
ζύκβαζεο κε ηελ αθόινπζε αηηηνινγία: - Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ύκβαζε ηεο αξρηθήο
ζπκπεξηιακβάλεη αθ’ ελόο λέεο εξγαζίεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί από ηελ αξρηθή
κειέηε θαη αθ΄ εηέξνπ αύμεζε ησλ πνζνηήησλ ζε ζπκβαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο
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θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ ζσζηή νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία
θαη ησλ δέθα ελλέα (19) παηδηθώλ ραξώλ, ώζηε έηζη λα είλαη δπλαηή ε έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκόξθσζεο από Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα Διέγρνπ (ην νπνίν απνηειεί
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ) θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ε παηδηθή ραξά ζα
κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δέθα ελλέα (19) παηδηθέο ραξέο, ηώξα δελ
κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο γηα δύν ιόγνπο: - Α. Σν κεγάιν
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξήιζε από ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο (1νο/2018), ηελ
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ έσο ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ (1νο/2020), είρε ζαλ
απνηέιεζκα νη παηδηθέο ραξέο πνπ είραλ αλαθαηαζθεπαζηεί κε πξνεγνύκελα έξγα θαη
πξνκήζεηεο, λα εκθαλίδνπλ ζήκεξα ζσξεία πξνβιεκάησλ θαη θζνξώλ πνπ νθείινληαη είηε
ζηελ ρξήζε είηε ζε βαλδαιηζκνύο. - Β. ύκθσλα κε ηα Φύιια Διέγρνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί
από ηνλ ζπκβεβιεκέλν Φνξέα Διέγρνπ, ζηα πιαίζηα ηεο αξηζ. 9278/08-02-2019
ζύκβαζεο, νη ελ ιόγσ παηδηθέο ραξέο δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα αζθαιείαο θαη
απαηηνύληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα λα πξνζαξκνζηνύλ. - Οη λέεο εξγαζίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ .. θαη πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνύλ αλαθέξνληαη ζε: *Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο πάρνπο 5 cm θεξακηδί από θανπηζνύθ SBR κε επίζηξσζε
βακκέλνπ EPDM θαηά ΔΝ1177(18) θαη ΔΝ1176-1(17) (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε) *Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζίζκαηνο θνύληαο λεπίσλ κε αιπζίδεο -*Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε θαζίζκαηνο θνύληαο παίδσλ κε αιπζίδεο -*πληήξεζε πθηζηάκελσλ νξγάλσλ
παηδηθήο ραξάο (θνύληα, ζύλζεην, ηξακπάια 2ζ, κύινο, ηξελάθη, ηζνπιήζξα, ακκνδόρνο,
θ.ι.π.) -*πληήξεζε πθηζηάκελσλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο (ειαηήξην) - Οη ζπκβαηηθέο
εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ .. θαη πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνύλ
αλαθέξνληαη ζε: -*Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ, γηα
αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ πνπ ζην κεγάιν δηάζηεκα πνπ παξήιζε κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ώζηε λα είλαη αζύκθνξε ε επηζθεπή ηνπο ή νξγάλσλ
θαηέζηεζαλ αθαηάιιεια θαη απνμειώζεθαλ. -*Βόηζαιν (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε)
γηαηί ζύκθσλα κε ηα θύιια Διέγρνπ ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, ην δάπεδν απνξξόθεζεο
θξνύζεσο (ν ρώξνο αζθαιείαο ησλ νξγάλσλ) δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ
πξνηύπσλ. -*Γεσϋθαζκα (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε) - Σν θόζηνο ησλ εξγαζηώλ πνπ
απαηηνύληαη γηα θάζε παηδηθή ραξά πξνθύπηεη αλαιπηηθά από ηα ζπλεκκέλα θύιια
πξνκεηξήζεσλ θαη πξνϋπνινγηζκνύ αλά θάζε παηδηθή ραξά. - Παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε
ηo θαησηέξσ πξσηόθνιιo παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ.24244-18/06/20 ήζζνλνο
ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζ. πξση. 44620/19-07-2019 αξρηθήο ζύκβαζεο, σο
αθνινύζσο: Πξνκεζεπηήο

Αξ. ύκβαζεο / Αξ.Σηκνινγίσλ / Πξσηόθνιιν
Γαπάλε €
Πνζό €
Παξαιαβήο

KERGON IKE
TEXNIKH ΔΜΠΟΡΗΚΖ

Αξηζ. 2424418/06/20 ζε
ηξνπνπνίεζε ηεο
αξηζ. 44620/1907-2019
ζύκβαζεο κε
ζπλνιηθό πνζό
ζπκβάζεσλ
496.318,57€

126/18-08-20
127/18-08-20

&

18/08/20

Σηκνιόγην
ύκβαζεο
/Τπόινηπν
ύκβαζεο €
Σειεπηαίν
ηηκνιόγηννινθιήξσζε
ζύκβαζεο
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- Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε ν θ.
Ησάλλεο Σζηκπνύθεο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ σο άλσ
εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σνπ άξζξνπ 219 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016
3. Σσλ άξζξσλ 132 θαη 201 ηνπ λ.4412/2016 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ
θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο

1.
2.
3.
4.
5.

θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
Σελ αξηζ. 04/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Ζ/Μ
Σελ αξηζ. 44620/19-07-2019 ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία «KERGON ΣΔΥΝΗΚΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΚΔ»
Σελ αξηζ. 15712-04/05/20 ρξνληθή Παξάηαζε ηεο αξρηθήο ύκβαζεο
Σελ αξηζ. 291-19/05/20 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΦΓΕΧΞΗΑΚΦ)
Σελ αξηζ. 24244-18/06/20 ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο κε ηελ
αθόινπζε αηηηνινγία:
Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ύκβαζε ηεο αξρηθήο ζπκπεξηιακβάλεη αθ’ ελόο λέεο εξγαζίεο
νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί από ηελ αξρηθή κειέηε θαη αθ’ εηέξνπ αύμεζε ησλ
πνζνηήησλ ζε ζπκβαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ ζσζηή
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ησλ δέθα ελλέα (19)
παηδηθώλ ραξώλ, ώζηε έηζη λα είλαη δπλαηή ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκόξθσζεο
από Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα Διέγρνπ (ην νπνίν απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ)
θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ε παηδηθή ραξά ζα κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δέθα ελλέα (19) παηδηθέο ραξέο, ηώξα δελ κπνξνύλ λα
απνθηήζνπλ πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο γηα δύν ιόγνπο:
Α. Σν κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ παξήιζε από ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ
κειέηεο (1νο/2018), ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ
επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ έλαξμε
πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ (1νο/2020), είρε ζαλ απνηέιεζκα νη παηδηθέο ραξέο πνπ
είραλ αλαθαηαζθεπαζηεί κε πξνεγνύκελα έξγα θαη πξνκήζεηεο, λα εκθαλίδνπλ
ζήκεξα ζσξεία πξνβιεκάησλ θαη θζνξώλ πνπ νθείινληαη είηε ζηελ ρξήζε είηε
ζε βαλδαιηζκνύο.
Β. ύκθσλα κε ηα Φύιια Διέγρνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ζπκβεβιεκέλν
Φνξέα Διέγρνπ, ζηα πιαίζηα ηεο αξηζ. 9278/08-02-2019 ζύκβαζεο, νη ελ ιόγσ
παηδηθέο ραξέο δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα αζθαιείαο θαη απαηηνύληαη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα λα πξνζαξκνζηνύλ.
Οη λέεο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ .. θαη πνπ είλαη απαξαίηεην λα
εθηειεζηνύλ αλαθέξνληαη ζε:
 Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο πάρνπο 5 cm θεξακηδί από θανπηζνύθ SBR κε
επίζηξσζε βακκέλνπ EPDM θαηά ΔΝ1177(18) θαη ΔΝ1176-1(17) (Πξνκήζεηα
θαη ηνπνζέηεζε)
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζίζκαηνο θνύληαο λεπίσλ κε αιπζίδεο
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 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζίζκαηνο θνύληαο παίδσλ κε αιπζίδεο
 πληήξεζε πθηζηάκελσλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο (θνύληα, ζύλζεην, ηξακπάια
2ζ, κύινο, ηξελάθη, ηζνπιήζξα, ακκνδόρνο, θ.ι.π.)
 πληήξεζε πθηζηάκελσλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο (ειαηήξην)
Οη ζπκβαηηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ .. θαη πνπ είλαη απαξαίηεην
λα εθηειεζηνύλ αλαθέξνληαη ζε:
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ, γηα αληηθαηάζηαζε
νξγάλσλ πνπ ζην κεγάιν δηάζηεκα πνπ παξήιζε κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ώζηε λα είλαη αζύκθνξε ε επηζθεπή ηνπο ή
νξγάλσλ θαηέζηεζαλ αθαηάιιεια θαη απνμειώζεθαλ.
 Βόηζαιν (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε) γηαηί ζύκθσλα κε ηα θύιια Διέγρνπ ηνπ
Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, ην δάπεδν απνξξόθεζεο θξνύζεσο (ν ρώξνο αζθαιείαο
ησλ νξγάλσλ) δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ πξνηύπσλ.
 Γεσϋθαζκα (Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε)
Σν θόζηνο ησλ εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε παηδηθή ραξά πξνθύπηεη
αλαιπηηθά από ηα ζρεηηθά θύιια πξνκεηξήζεσλ θαη πξνϋπνινγηζκνύ αλά θάζε
παηδηθή ραξά
Δγθξίλεη ηo από 18-08-2020 πξσηόθνιιo πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο
πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ ραξώλ 2018, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 24244-18/06/20
ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζ. πξση. 44620/19-07-2019 αξρηθήο ζύκβαζεο,
σο αθνινύζσο:
Πξνκεζεπηήο

Αξ. ύκβαζεο / Αξ.Σηκνινγίσλ /
Γαπάλε €

KERGON IKE
TEXNIKH ΔΜΠΟΡΗΚΖ

Αξηζ. 2424418/06/20 ζε
ηξνπνπνίεζε ηεο
αξηζ. 44620/1907-2019
ζύκβαζεο κε
ζπλνιηθό πνζό
ζπκβάζεσλ
496.318,57€

Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

126/18-08-20
127/18-08-20

&

Πξσηόθνιιν
Παξαιαβήο

Σηκνιόγην
ύκβαζεο /

18/08/20

Σειεπηαίν
ηηκνιόγηννινθιήξσζε
ζύκβαζεο

Σα πκκεηέρνληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΘΑΝΆΗΟ ΜΟΓΔ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ

