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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 22
α
 Ηανοςαπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 2/17-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (27) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 21/2020) θαη 

επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 25/2020). 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 26/2020).  

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο Σζηκπνύθεο θαη 

Πέηξνο Φσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, πξηλ από ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Υξνληθή Παξάηαζε ζύκβαζεο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο – CPV:44113620-7 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 13/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο», ζέηνληαο ππόςε 

ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 736/21-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 669/20-1-2020 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 - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Υξνληθή Παξάηαζε ζύκβαζεο 

γηα ηελ Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο – 

CPV:44113620-7 ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 13/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο΄΄ - 

Έρνληαο ππόςε: -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’/07-06-

2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». -*Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. -*Σν άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 

«Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο». -*Σν άξζξν 201 ηνπ Ν.4412/2016 

«Πξνεγνύκελε γλώκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο»: Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο 

θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ. -*Σελ ππ’ 

αξηζ. 13/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Έξγσλ 

Τπνδνκήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ 

αζθαιηνκίγκαηνο» – CPV:44113620-7. -*Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 8264/05-02-2019 κε 

ΑΓΑΜ: 19SYMV004418296 θαη ΑΓΑ:ΧΟΛ1ΧΞΙ-Ρ2Κ ζύκβαζε γηα ηελ Πξνκήζεηα 

ΑΔΑ: Ω0ΛΡΩΞΙ-ΖΕΩ



Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία 

«ΔΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» Σερληθή Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – Λαηνκεία – θπξόδεκα. -*Σν 

ππ’ αξηζ. πξση. 452/14-01-2020 αίηεκα κε ζέκα: «Παξάηαζε ύκβαζεο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο» ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο. -

*Σν από 14-01-2020 έγγξαθν κε ζέκα «Παξάηαζε ύκβαζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο – CPV:44113620-7, ηεο 

αλαδόρνπ εηαηξείαο «ΔΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» Σερληθή Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – Λαηνκεία – 

θπξόδεκα, γηα ρξνληθή παξάηαζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο έσο θαη 6 κήλεο, ήηνη έσο ηηο 

04-08-2020. -*Σελ αξηζ. 500/21-08-2019 (ΑΓΑ:Φ6ΘΛΧΞΙ-Τ09) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο 

Πξνκήζεηαο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο. -*Σν από 17-

01-2019 πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο 

Πξνκήζεηαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη νκόθσλα: ε 

έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο αξηζ. πξση. 8264/05-02-2019 κε ΑΓΑΜ: 

19SYMV004418296 θαη ΑΓΑ:ΧΟΛ1ΧΞΙ-Ρ2Κ ζύκβαζε γηα ηελ Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ 

γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία «ΔΡΓΟΝ 

Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» Σερληθή Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – Λαηνκεία – θπξόδεκα, γηα 6 κήλεο ήηνη 

έσο θαη 04-08-2020 δηόηη δελ κεηαβάιιεηαη ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό ηεο αληηθείκελν. - 

Παξαθαινύκε όπσο: -*Δγθξίλεηε ην από 17-01-2020 Πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο, ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 

ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζρεηηθά κε ηελ θαηά έμε (6) κήλεο ήηνη έσο θαη ηηο 04-08-

2020, παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο κε αξ. πξση. 8264/05-02-2019 κε 

ΑΓΑΜ: 19SYMV004418296 θαη ΑΓΑ:ΧΟΛ1ΧΞΙ-Ρ2Κ ζύκβαζε γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία 

«ΔΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» Σερληθή Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – Λαηνκεία – θπξόδεκα, 

ζύκθσλα κε αξηζ. 13/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη 

ηηκέο θαη ρσξίο θακία ππέξβαζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο αξρηθήο 

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

Υξήζηνο Κνξδάο.»- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ην από 17-1-2020 Πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο, ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο 

έγγξαθα θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ 

3. Σν άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 «Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο» 

4. Σν άξζξν 201 ηνπ Ν.4412/2016 «Πξνεγνύκελε γλώκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ζύκβαζεο»: Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

ΑΔΑ: Ω0ΛΡΩΞΙ-ΖΕΩ



1. Σελ ππ’ αξηζ. 13/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο 

Απηεπηζηαζίαο Έξγσλ Τπνδνκήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο 

θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο» – CPV:44113620-7 

2. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 8264/05-02-2019 κε ΑΓΑΜ: 19SYMV004418296 θαη 

ΑΓΑ:ΧΟΛ1ΧΞΙ-Ρ2Κ ζύκβαζε γηα ηελ Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη 

ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο, κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία «ΔΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» 

Σερληθή Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – Λαηνκεία – θπξόδεκα 

3. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 452/14-01-2020 αίηεκα κε ζέκα: «Παξάηαζε ύκβαζεο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο» ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο 

4. Σν από 14-01-2020 έγγξαθν κε ζέκα  «Παξάηαζε ύκβαζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ αζθαιηνκίγκαηνο – CPV:44113620-7, ηεο 

αλαδόρνπ εηαηξείαο «ΔΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» Σερληθή Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – 

Λαηνκεία – θπξόδεκα, γηα ρξνληθή παξάηαζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο έσο θαη 6 

κήλεο, ήηνη έωρ ηιρ 04-08-2020 

5. Σελ αξηζ. 500/21-08-2019 (ΑΓΑ:Φ6ΘΛΧΞΙ-Τ09) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο 

Πξνκήζεηαο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο 

6. Σν από 17-01-2019 πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο 

Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πποηείνεηαι ομόθωνα: η έγκπιζη παπάηαζηρ ηος σπόνος ιζσύορ ηεο αξηζ. πξση. 

8264/05-02-2019 κε ΑΓΑΜ: 19SYMV004418296 θαη ΑΓΑ:ΧΟΛ1ΧΞΙ-Ρ2Κ 

ζύκβαζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ 

αζθαιηνκίγκαηνο, κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία «ΔΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» Σερληθή 

Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – Λαηνκεία – θπξόδεκα, γηα 6 κήλεο ήηνη έσο θαη 04-08-

2020, δηόηη δελ κεηαβάιιεηαη ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό ηεο αληηθείκελν  

 

Δγκπίνει ην από 17-01-2020 Πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο, ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο 

Έξγσλ Τπνδνκήο θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ θαηά έξι (6) μήνερ ήηοι έωρ και 04-08-2020 

παπάηαζη ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο κε αξηζ. πξση. 8264/05-02-2019 ζύκβαζεο, κε ΑΓΑΜ: 

19SYMV004418296 θαη ΑΓΑ:ΧΟΛ1ΧΞΙ-Ρ2Κ, ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο «ΔΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Δ.Β.Δ» Σερληθή Δηαηξεία – Αζθαιηηθά – 

Λαηνκεία – θπξόδεκα, γηα ηελ «Πξνκήζεηα Αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο θαη ςπρξνύ 

αζθαιηνκίγκαηνο», ζύκθσλα κε αξηζ. 13/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο θαη ρσξίο θακία ππέξβαζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 
 

 

           Ο Ππόεδπορ                                                 Σα Παπόνηα Μέλη 
         

ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

ΑΔΑ: Ω0ΛΡΩΞΙ-ΖΕΩ
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