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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση φυσικού, οικονομικού αντικειμένου και παράταση διάρκειας της σύμβασης έως την  04-

05-2021 μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας ENVIRECO CONSULTING A.E. (Μαλαμής Φοίβος) µε

τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντονιστή της τοπικής ομάδας δράσης του urbact (ULG coordinator) στα πλαίσια

διοργάνωσης των συναντήσεων για το έργο BluAct».

Έχοντας υπόψη : 

1. Την με Α∆ΑΜ: (19SYMV005801268 2019-11-05) Σύμβαση,  ποσού  9.068,00 πλέον ΦΠΑ και διάρκειας µέχρι τις

04/11/2020. 

2. Την από 14/05/2020 επιστολή του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT για την  παράταση του ευρωπαϊκού έργου

BluAct κατά έξι (6) μήνες, μέχρι την 04/06/2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).  

3.  Tην  τροποποίηση  της  σύμβασης  επιχορήγησης (subsidy contract)  ημερ/νιας  19/11/2020 για  την  διάθεση

συμπληρωματικού ποσού του έργου  BluAct από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT.

4. Το με αριθμ πρ.  51227/03-11-2020 αίτημα τροποποίησης και παράτασης της σύμβασης  της αναδόχου εταιρείας

ENVIRECO CONSULTING A.E. (Μαλαμής Φοίβος).

5.  Το  µε  αρ.πρωτ:  55746/27/11/2020  έγγραφο  του  Τµ. Επιχειρηματικότητας  &  Γαλάζιας  Ανάπτυξης,  της

Διεύθυνσης Προγρ/σμου & Ανάπτυξης, σύμφωνα με  το οποίο αποδέχεται  το αίτηµα παράτασης και τροποποίησης

της σύμβασης του αναδόχου.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του άρθρου 217 παρ.2, όπου 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 και
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άρθρου 132 1γ όπου αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19),  ββ) η

τροποποίηση δεν μεταβάλλει  τη συνολική φύση της σύμβασης και  γγ) η  αύξηση της δαπάνης κατά  1.942,00€ δεν

υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

5. Την  με  αρ.104317/2020   Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  σχετικά  με  την  έγκριση  δέσμευσης  της

συμπληρωματικής  πίστωσης  με  ΑΔΑ: :  ΨΚΘΤΩΞΥ-1ΞΔ,  Κ.Α.:  00.6442.08   με   α/α  Μητρ.  Δεσ.:1822  και

ΑΔΑΜ:20REQ007671616 2020/11/18.

6.  Τις  µε  αρ.  πρωτ  55401/170/11-9-19  &55989/176/13-09-2019  αποφάσεις ∆ηµάρχου  µε  τις  οποίες  ορίστηκε

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της ανατέθηκαν αρμοδιότητες. 

7. Tις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής») όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                                                                  

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση : α) Της παράτασης της Διάρκειας της σύμβασης έως την 04/05/2021.

β) της τροποποίησης του Φυσικού Αντικείμενου με την οργάνωση και υλοποίηση δύο (2) επιπλέον συνεδριάσεων

της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (ΤΟΣ) έως την 04/05/2021 και

β)  της τροποποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου,  με το ποσό των   1.942,00  πλέον ΦΠΑ,  ορίζοντας την

εξόφληση του 100% της παρούσας συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών σε βάρος του

ΚΑ: 00.6442.08, με α/α Δέσμ: 1822 των ετών 2020-2021, σύμφωνα με αναλυτικά αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ:

51227/03/11/2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ENVIRECO CONSULTING A.E. (Μαλαμής Φοίβος).

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με ειδική εντολή

H

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1.ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2. ENVIRECO CONSULTING A.E.                                                                            

Σημείωση: Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφεί της 

σχετικής σύμβασης στη Νομική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν.4412/16.
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