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3ε σλεδρίαζε
Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ
ηες 28ες Ηαλοσαρίοσ 2020
---------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ),
ζήκεξα, ηελ 28ε Ηαλοσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 3/24-1-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 47/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………….
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «Δθηππώζεηο Φσηναληηγξάθσλ ρεδίσλ»»,
ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 936/24-1-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 910/24-1-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ –
Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο –Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα
«Δθηππώζεηο Φσηναληηγξάθσλ ρεδίσλ»΄΄ - 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 -*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 - ζαο απνζηέιινπκε: - 1. ηελ 23/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Η/Μ. – 2. ηελ αξηζ. 87604/20-12-2018 ζύκβαζε κε ηελ
επηρείξεζε «ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ»- ΚΑΣ. ΠΑΝ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ. – 3. Σν
από 05-12-2019 έγγξαθν ηεο επηρείξεζεο «ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ» - ΚΑΣ.
ΠΑΝ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ, γηα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο (87604/20-12-2019). – 4. Σν αξηζ.
πξση: 775/22-01-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ πξνο ηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνκήζεηαο κε ην νπνίν ζπκθσλνύλ θαη
αηηνύληαη ηελ παξάηαζε ηεο ύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ δει. έσο
20/12/2020, ιόγσ κε νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ιόγσ ύπαξμεο
δηαξθνύο αλάγθεο γηα αλαπαξαγσγή ζρεδίσλ. – 5. Σα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ λ. 4412/2016
ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη – 6. Σελ αξηζ. πξση:
2885/22-1-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο
πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο κε ηελ νπνία νκόθσλα πξνηείλνπλ ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο. Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηελ από 22/01/2020 γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ -
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2. Απνθαζίζεηε γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κε αξηζ.
87604/20-12-2018 ύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «Δθηππώζεσλ θσηναληηγξάθσλ ζρεδίσλ»
γηα έλα έηνο επηπιένλ έσο θαη ηηο 20/12/2020, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην θπζηθό θαη
νηθνλνκηθό αληηθείκελό ηεο. – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ.
Γηνλύζηνο Πιέζζαο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηελ από 22-12020 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο – Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ γηα ηελ
πξνκήζεηα «Δθηππώζεηο Φσηναληηγξάθσλ ρεδίσλ» θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο
έγγξαθα
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Φσκάο
Πέηξνο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Σζηκπνύθεο Ισάλλεο ςήθηζαλ
«ιεπθό», θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ
θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε
ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε
ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε
Οηθολοκηθή Δπηηροπή,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(6 ζεηηθές υήθοη)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ύκθσλα κε:
Σηο 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
Σν άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3)
Σελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
Σν άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)
Σν άξζξν 132 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
Σελ 23/2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Η/Μ
Σελ αξηζ. 87604/20-12-2018 ζύκβαζε κε ηελ επηρείξεζε «ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ
ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ»- ΚΑΣ. ΠΑΝ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ
Σν από 05-12-2019 έγγξαθν ηεο επηρείξεζεο «ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ» ΚΑΣ. ΠΑΝ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ, γηα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο (87604/20-12-2019)
Σν αξηζ. πξση: 775/22-01-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ
πξνο ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξνκήζεηαο κε ην νπνίν
ζπκθσλνύλ θαη αηηνύληαη ηελ παξάηαζε ηεο ύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο πέξαλ ηνπ
ζπκβαηηθνύ δει. έσο 20/12/2020, ιόγσ κε νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ
ηεο θαη ιόγσ ύπαξμεο δηαξθνύο αλάγθεο γηα αλαπαξαγσγή ζρεδίσλ.
Σα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ λ. 4412/2016 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ
θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο
Σελ αξηζ. πξση: 2885/22-1-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο
θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο κε ηελ νπνία νκόθσλα πξνηείλνπλ ηελ
παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο
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1)
Δγθρίλεη ηελ από 22-1-2020 γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη
παξαιαβήο πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ, γηα ηελ πξνκήζεηα
«Δθηππώζεηο Φσηναληηγξάθσλ ρεδίσλ»
2)
Δγθρίλεη ηελ παράηαζε ηοσ ζσκβαηηθού τρόλοσ παράδοζες ηεο αξηζ. 87604/2012-2018 ζύκβαζες κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο επηρείξεζεο ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ
ΠΑΠΑΠΑΤΛΟΤ»- ΚΑΣ. ΠΑΝ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ, γηα ηελ πξνκήζεηα «Δθηππώζεηο
Φσηναληηγξάθσλ ρεδίσλ», γηα έλα (1) έηνο ήηοη έφς θαη 20/12/2020, ρσξίο λα
κεηαβιεζεί ην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελό ηεο.

Ο Πρόεδρος
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