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--------------------------- 

  

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 11
ε
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 20/5-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (14) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο 

Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 11] Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 

342/2020). 

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

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 347/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Χσκάο – 

ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Παξάηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 65835/15-11-2019 ζύκβαζεο γηα «Μέξνο ηεο πξνκήζεηαο 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ- Α’ Φάζε 

2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην είδνο ηεο ΟΜΑΓΑ Α- Τκήκαηνο 1-Πξνκήζεηα Φνξησηή», 

(ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 6820/4-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 

6814/4-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο - Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ – Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο –Τνλ 

θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Παξάηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 

65835/15-11-2019 ζύκβαζεο γηα «Μέξνο ηεο πξνκήζεηαο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 

γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ- Α’ Φάζε 2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην είδνο 

ηεο ΟΜΑΓΑ Α- Τκήκαηνο 1-Πξνκήζεηα Φνξησηή΄΄. -Έρνληαο ππόςε: -*ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ.3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 -*ην άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, όπσο ηζρύεη -*ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

-*ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) -*ην άξζξν 132 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 

4412/2016 -1.ηελ 04/2019 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Τκήκα Σρεδηαζκνύ Μειεηώλ & Διέγρνπ. -2.ηελ αξηζ. 

65835/15-11-2019 ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΔΛΛΗΣ Α.Δ.Β.Δ.». -

3.Τν από 21-04-2020, έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΔΛΗΣ Α.Δ.Β.Δ., κε ην 
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νπνίν αηηείηαη ηελ παξάηαζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο γηα ηξεηο (3) κήλεο από ηελ ιήμε ηεο, 

επεηδή κε ηελ παλδεκία ηνπ Κνξσλντνύ Covid-19, έρεη δηαθνπεί ε παξαγσγή 

κεραλεκάησλ έξγσλ ζην εξγνζηάζην ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ζην Lecceηεο Ιηαιίαο θαη 

έρνπλ επηβιεζεί πξόζζεηα κέηξα ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνί εηζαγσγώλ από ηελ Ιηαιία πξνο 

ηελ Διιάδα. -4.Τν κε αξηζ. πξση: 6169/26-05-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο 

Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Τκήκα Κίλεζεο Ορεκάησλ πξνο ηελ 

αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο& Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ κε ην νπνίν ζπκθσλνύλ 

θαη αηηνύληαη ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο «Μέξνο ηεο πξνκήζεηαο Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - Α’ Φάζε 2019 θαη εηδηθόηεξα 

γηα ην είδνο ηεο ΟΜΑΓΑ Α- Τκήκαηνο 1-Πξνκήζεηα Φνξησηή», γηα ηξεηο κήλεο πέξα ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ δει. έσο 14-08-2020. -5.ηελ από 26-05-2020 γλσκνδόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο 

Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, κε ηελ νπνία νκόθσλα πξνηείλνπλ ηελ  

παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηξεηο (3) κήλεο πέξα ηνπ ζπκβαηηθνύ. -Παξαθαινύκε όπσο: -

1.Δγθξίλεηε ηελ από 26/05/2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο & 

Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ. -2. Απνθαζίζεηε γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο 

κε αξηζ. πξση. 65835/15-11-2019 Σύκβαζεο, γηα «Μέξνο ηεο πξνκήζεηαο Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - Α’ Φάζε 2019 θαη εηδηθόηεξα 

γηα ην είδνο ηεο ΟΜΑΓΑ Α- Τκήκαηνο 1- Πξνκήζεηα Φνξησηή, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη ηεο εηαηξείαο «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΔΛΛΗΣ Α.Δ.Β.Δ.», γηα ηξεηο (3) κήλεο 

επηπιένλ έσο θαη ηηο 14/08/2020, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό 

αληηθείκελό ηεο. -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο 

Πιέζζαο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ από 26-05-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο 

& Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο 

αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07  

2. Τν άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3) 

3. Τελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08  

4. Τν άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)  

5. Τν άξζξν 132 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016 

 

θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

1. Τελ αξηζ. 04/2019 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Τκήκα Σρεδηαζκνύ Μειεηώλ & Διέγρνπ 

2. Τελ αξηζ. 65835/15-11-2019 ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΔΛΛΗΣ Α.Δ.Β.Δ.». 

3. Τν από 21-04-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΔΛΗΣ Α.Δ.Β.Δ.», 

κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ παξάηαζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο γηα ηξεηο (3) κήλεο από 
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ηελ ιήμε ηεο, επεηδή κε ηελ παλδεκία ηνπ Κνξσλντνύ Covid-19, έρεη δηαθνπεί ε 

παξαγσγή κεραλεκάησλ έξγσλ ζην εξγνζηάζην ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ζην 

Lecceηεο Ιηαιίαο θαη έρνπλ επηβιεζεί πξόζζεηα κέηξα ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνί 

εηζαγσγώλ από ηελ Ιηαιία πξνο ηελ Διιάδα 

4. Τν κε αξηζ. πξση: 6169/26-05-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο 

Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Τκήκα Κίλεζεο Ορεκάησλ πξνο 

ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο & Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ κε ην νπνίν  

ζπκθσλνύλ θαη αηηνύληαη ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο «Μέξνο ηεο πξνκήζεηαο 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ- Α’ 

Φάζε 2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην είδνο ηεο ΟΜΑΓΑ Α- Τκήκαηνο 1-Πξνκήζεηα 

Φνξησηή», γηα ηξεηο κήλεο πέξα ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ δει. έσο 14-08-2020 

5. Τελ από 26-05-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη 

Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, κε ηελ νπνία νκόθσλα πξνηείλνπλ ηελ  παξάηαζε 

ηεο ζύκβαζεο γηα ηξεηο (3) κήλεο πέξα ηνπ ζπκβαηηθνύ  

 

1] Δγθρίλεη ηελ από 26/05/2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο & 

Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ 

 

2]  Δγθρίλεη ηελ παράηαζε ηοσ ζσκβαηηθού τρόλοσ παράδοζες ηεο κε αξηζ. πξση. 

65835/15-11-2019 Σύκβαζεο, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο εηαηξείαο «ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΔΛΛΗΣ Α.Δ.Β.Δ.», γηα «Μέξνο ηεο πξνκήζεηαο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - Α’ Φάζε 2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην είδνο ηεο 

ΟΜΑΓΑ Α- Τκήκαηνο 1- Πξνκήζεηα Φνξησηή, γηα ηρεης (3) κήλες επηπιέολ έως θαη ηης 

14/08/2020, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελό ηεο.  

 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ 
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