
 
 

 
 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Αριθ. Απόφασης 741/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της 683/2021 Απόφασης της Ο.Ε και του 
αντίστοιχου πρακτικού επέκτασης της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, της υπηρεσίας φύλαξης του 
κεντρικού κτιρίου των υπηρεσιών της  Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και του Νομαρχείου, 
συνολικού προϋπολογισμού 38.709.68€ χωρίς Φ.Π.Α (Προϋπολογισμός δαπάνης: 48.000.00€). 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την 310341/5117/9-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δέκατου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
Απόφαση 741: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 314384/6087/11-11-2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: 
1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του 
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  &  Υπηρεσιών»  
όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 
4. Την  αριθ.  172/2017  (ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Α.Μ.Θ  
περί έγκριση συγκρότησης αρμόδιων επιτροπών για διαγωνιστικές διαδικασίες  
5. Την  05/2017  Διακήρυξη,  αριθ.  Πρωτ.  1848/26-04-2017,  ΑΔΑ:  6ΣΤ77ΛΒ-ΩΩΟ,  
ΑΔΑΜ:17PROC006149638 σύμφωνα  με  την  οποία:  «……….Η    Υπηρεσία    διατηρεί    το    δικαίωμα    
κατακύρωσης    μεγαλύτερης  ποσότητας  από  την  προκηρυχθείσα  μέχρι  ποσοστού  15%.............  Για    
κατακύρωση    μέρους      της   ποσότητας  του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού 15%, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη υπέρβαση  του  ποσού  του  αρχικού  προϋπολογισμού  του    
διαγωνισμού.    Δύναται  να  γίνει  χρήση  του δικαιώματος της κατακύρωσης μεγαλύτερης  ποσότητας 
από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% για επιπλέον εργατοώρες παροχής υπηρεσιών φύλαξης 
του κεντρικού κτιρίου ή φύλαξης οποιουδήποτε άλλου  κτιρίου  της  ΠΑΜΘ  (Περιφερειακής  Ενότητας  
Έβρου)  μετά  από  απλό  αίτημα  της  αρμόδιας Διεύθυνσης/του αρμόδιου Αυτοτελούς  Τμήματος με 
επαρκή αιτιολόγηση. Το δικαίωμα της προαίρεσης μεγαλύτερης    ποσότητας  από  την  προκηρυχθείσα  
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μέχρι  ποσοστού  15%  μπορεί  εναλλακτικά  να χρησιμοποιηθεί  (ολόκληρο  το  ποσοστό  ή  μέρος  
αυτού)  και  για  χρονική  παράταση  της  συναφθείσας σύμβασης……..» 
6. Την  από  25-11-2019  (ΑΔΑ:  9Ε6Ι7ΛΒ-3ΤΡ,  ΑΔΑΜ:  19SYMV005908494)  Σύμβαση  που  υπόγραψε  
η Περιφερειακή  Ενότητα  Έβρου  με  την  εταιρεία «KOLOSSOS  SECURITY  «  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Κ.  
ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ  Ι.Ε.Π.Υ.Α»  για  υπηρεσίες  φύλαξης  του  κεντρικού  κτιρίου  των  υπηρεσιών  της  Π.Ε  
Έβρού  και  του Νομαρχείου,  συνολικού  ποσού  28.452,04€,  συμπεριλαμβανομένου  του    Φ.Π.Α.  όπου  
στο  άρθρο  14  – Δικαίωμα  Προαίρεσης,  αναφέρεται:  «………Η    Υπηρεσία    διατηρεί    το    δικαίωμα    
κατακύρωσης  μεγαλύτερης    ποσότητας  από  την  προκηρυχθείσα  μέχρι  ποσοστού  15%  
………………………………  Για  κατακύρωση    μέρους      της      ποσότητας    του  καθοριζομένου  από  
τη  Διακήρυξη  ποσοστού  15%, απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  μη  υπέρβαση  του  ποσού  του  
αρχικού  προϋπολογισμού  του  διαγωνισμού. Δύναται να γίνει χρήση του δικαιώματος της κατακύρωσης 
μεγαλύτερης  ποσότητας από την  προκηρυχθείσα  μέχρι  ποσοστού  15%  για  επιπλέον  εργατοώρες  
παροχής  υπηρεσιών  φύλαξης  του κεντρικού κτιρίου ή φύλαξης οποιουδήποτε άλλου κτιρίου της ΠΑΜΘ 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) μετά  από  απλό  αίτημα  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης/του  αρμόδιου  
Αυτοτελούς  Τμήματος  με  επαρκή αιτιολόγηση.  Το  δικαίωμα  της  προαίρεσης  μεγαλύτερης    
ποσότητας  από  την  προκηρυχθείσα  μέχρι ποσοστού  15% μπορεί  εναλλακτικά  να  χρησιμοποιηθεί  
(ολόκληρο  το  ποσοστό  ή  μέρος αυτού)  και για χρονική παράταση της συναφθείσας σύμβασης. 
7. Την  αριθ.  683/2021  Απόφαση  της  Ο.Ε  που  ενέκρινε  το  πρακτικό  της  επιτροπής  περί  επέκταση  
της σύμβασης με την εταιρεία «KOLOSSOS SECURITY « ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α» 
8. Την  αριθ.πρωτ.  1050/19-02-2019  (ΑΔΑ:  ΩΖ0ΑΟΞΤΒ-ΣΡ0)  εγκύκλιο  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
9. Την αριθ. 106/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους 
10. Την  αριθ.  Πρωτ.  18-04-01-2021  (ΑΔΑ:  61Β87ΛΒ-ΟΡΓ,  ΑΔΑΜ:  121REQ008010611)  Απόφαση  
Ανάληψης Υποχρέωσης. 
11. Το γεγονός ότι  η χρονική παράταση τριών (3)μηνών είναι εντός  του ποσοστού του 15% του 
δικαιώματος της προαίρεσης και δεν υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού 
12. Την  από  11-11-2021  νέα  οικονομική  προσφορά  της  εταιρείας  λόγω  της  αύξησης  του  
κατώτατου νομοθετικού μισθού 
13. Τη μη  ολοκλήρωση  του εν  εξελίξει διαγωνισμού και  τη συνεχιζόμενη ανάγκη  για υπηρεσίες φύλαξης 
του  κεντρικού  κτιρίου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου  επί  Καραολή  και  Δημητρίου  40  στην 
Αλεξανδρούπολη  
14. Το 6ο Πρακτικό(τροποποίηση του πρακτικού επέκτασης της σύμβασης)  της επιτροπής για 
διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 
 
Συγκεκριμένα το πρακτικό 6 αναφέρει τα εξής: «Στην Αλεξανδρούπολη  11-11-2021, ημέρα Πέμπτη, και 
ώρα 10.00π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών 
που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε, κατόπιν κληρώσεως σε 
εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 172/2017 (ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη από τους: 
1. Τσολακίδης Γεωργιος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων, ως πρόεδρος 
2. Κοσμίδου Ελισσάβετ, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής, μέλος 
3. Αρβανίτη Στυλιανή, ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού, υπάλληλος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας, μέλος 
προκειμένου να προβεί στην επέκταση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της,  της υπηρεσίας φύλαξης του 
κεντρικού κτιρίου των υπηρεσιών της  Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και του Νομαρχείου, 
συνολικού προϋπολογισμού 38.709.68€ χωρίς Φ.Π.Α (Προϋπολογισμός δαπάνης: 48.000.00€)(05/2017 
Διακήρυξη) 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της, η επιτροπή έλαβε υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Την αριθ. 172/2017 (ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ περί 
έγκριση συγκρότησης αρμόδιων επιτροπών για διαγωνιστικές διαδικασίες  
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5. Την αριθ. Πρωτ. 1736/12-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΓΔ7ΛΒ-8Β1, ΑΔΑΜ: 17REQ006065999) αρχικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης , που όριζε προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την διενέργεια 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την φύλαξη κτιρίων το ποσό των 48.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
6. Την 05/2017 Διακήρυξη, αριθ. Πρωτ. 1848/26-04-2017, ΑΔΑ: 6ΣΤ77ΛΒ-ΩΩΟ, 
ΑΔΑΜ:17PROC006149638 σύμφωνα με την οποία: «……….Η Υπηρεσία διατηρεί  το  δικαίωμα  
κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15%............. Για  
κατακύρωση  μέρους   της   ποσότητας  του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού 15%, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η μη υπέρβαση του ποσού του αρχικού προϋπολογισμού του  διαγωνισμού.  Δύναται 
να γίνει χρήση του δικαιώματος της κατακύρωσης μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι 
ποσοστού 15% για επιπλέον εργατοώρες παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου ή φύλαξης 
οποιουδήποτε άλλου κτιρίου της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) μετά από απλό αίτημα της 
αρμόδιας Διεύθυνσης/του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος με επαρκή αιτιολόγηση. Το δικαίωμα της 
προαίρεσης μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% μπορεί εναλλακτικά 
να χρησιμοποιηθεί (ολόκληρο το ποσοστό ή μέρος αυτού) και για χρονική παράταση της συναφθείσας 
σύμβασης……..» 
7. Την από 25-11-2019 (ΑΔΑ: 9Ε6Ι7ΛΒ-3ΤΡ, ΑΔΑΜ: 19SYMV005908494) Σύμβαση που υπόγραψε η 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με την εταιρεία «KOLOSSOS SECURITY « ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ 
ΙΚΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α» για υπηρεσίες φύλαξης του κεντρικού κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε Έβρού και του 
Νομαρχείου, συνολικού ποσού 28.452,04€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπου στο άρθρο 14 – 
Δικαίωμα Προαίρεσης, αναφέρεται: «………Η Υπηρεσία  διατηρεί  το δικαίωμα  κατακύρωσης μεγαλύτερης  
ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% ……………………………… Για  κατακύρωση  
μέρους   της   ποσότητας  του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού 15%, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η μη υπέρβαση του ποσού του αρχικού προϋπολογισμού του  διαγωνισμού. Δύναται να γίνει χρήση 
του δικαιώματος της κατακύρωσης μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 
15% για επιπλέον εργατοώρες παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου ή φύλαξης 
οποιουδήποτε άλλου κτιρίου της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) μετά από απλό αίτημα της 
αρμόδιας Διεύθυνσης/του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος με επαρκή αιτιολόγηση. Το δικαίωμα της 
προαίρεσης μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% μπορεί εναλλακτικά 
να χρησιμοποιηθεί (ολόκληρο το ποσοστό ή μέρος αυτού) και για χρονική παράταση της συναφθείσας 
σύμβασης. 
8. Την αριθ.πρωτ. 1050/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ0ΑΟΞΤΒ-ΣΡ0) εγκύκλιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
9. Την αριθ. 106/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους 
10. Την αριθ. Πρωτ. 18-04-01-2021 (ΑΔΑ: 61Β87ΛΒ-ΟΡΓ, ΑΔΑΜ: 121REQ008010611) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης. 
11. Το γεγονός ότι  η χρονική παράταση τριών (3)μηνών είναι εντός  του ποσοστού του 15% του 
δικαιώματος της προαίρεσης και δεν υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού 
12. Την από 11-11-2021 νέα οικονομική προσφορά της εταιρείας λόγω της αύξησης του κατώτατου 
νομοθετικού μισθού 
13. Τη μη ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για υπηρεσίες φύλαξης 
του κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου επί Καραολή και Δημητρίου 40 στην 
Αλεξανδρούπολη  
Και μετά από  διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων συμφώνησαν ομόφωνα τα μέλη και  

Γνωμοδοτούν 
Την χρονική παράταση τριών (3) μηνών της εν εξελίξει συναφθείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 9Ε6Ι7ΛΒ-
3ΤΡ, ΑΔΑΜ: 19SYMV005908494) με την εταιρεία  «KOLOSSOS SECURITY « ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. 
ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α» ήτοι  από 01-12-2021 έως 28-02-2022 με αντίστοιχη αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου, με μηνιαία οικονομική τιμή: 1.473,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και συνολικού ποσού 4.421,69€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που εμπεριέχει και την εκ του 
νόμου αύξηση του κατώτατου νομοθετημένου μισθού, του ελάχιστου εργατικού κόστους παροχής 
υπηρεσιών και την υποχρέωση αυτής να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης βάσει των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 68 του Ν. 3863/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες της από 25-11-2019 (ΑΔΑ: 9Ε6Ι7ΛΒ-3ΤΡ, ΑΔΑΜ: 
19SYMV005908494) Σύμβασης». 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την τροποποίηση της 683/2021 Απόφασης της Ο.Ε και του αντίστοιχου πρακτικού επέκτασης της 
σύμβασης,  της επιτροπής  για  διαγωνιστικές  διαδικασίες,    η  οποία  συγκροτήθηκε, κατόπιν  
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κληρώσεως  σε  εφαρμογή  του άρθρου  221  του  Ν.4412/2016  και  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  172/2017  
(ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5)    απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ, σύμφωνα με το οποίο 
εισηγούνται την χρονική  παράταση  τριών (3) μηνών  της  εν  εξελίξει  συναφθείσας  σύμβασης  (ΑΔΑ: 
9Ε6Ι7ΛΒ-3ΤΡ, ΑΔΑΜ: 19SYMV005908494) με την εταιρεία  «KOLOSSOS SECURITY « ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. 
ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α» ήτοι  από 01-12-2021 έως 28-02-2022 με αντίστοιχη αύξηση του  
οικονομικού αντικειμένου, με μηνιαία οικονομική τιμή: 1.473,90€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  
συνολικού  ποσού  4.421,69€,  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  που εμπεριέχει  και  την  εκ  του  νόμου  
αύξηση  του  κατώτατου  νομοθετημένου  μισθού,  του  ελάχιστου  εργατικού κόστους παροχής υπηρεσιών  
και  την υποχρέωση  αυτής να  τηρεί  κατά την  εκτέλεση της σύμβασης  βάσει των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 68 του Ν. 3863/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες της από 25-11-2019 (ΑΔΑ: 9Ε6Ι7ΛΒ-3ΤΡ, ΑΔΑΜ: 
19SYMV005908494) Αρχικής Σύμβασης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:  

 
ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 683/2021 Απόφασης της Ο.Ε και του αντίστοιχου πρακτικού επέκτασης της 
σύμβασης,  της επιτροπής  για  διαγωνιστικές  διαδικασίες, η  οποία  συγκροτήθηκε, κατόπιν  κληρώσεως  
σε  εφαρμογή  του άρθρου  221  του  Ν.4412/2016  και  εγκρίθηκε με την αριθ. 172/2017  (ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-
8Μ5) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ, σύμφωνα με το οποίο εισηγούνται την χρονική  
παράταση τριών (3) μηνών της εν εξελίξει  συναφθείσας  σύμβασης  (ΑΔΑ: 9Ε6Ι7ΛΒ-3ΤΡ, ΑΔΑΜ: 
19SYMV005908494) με την εταιρεία «KOLOSSOS SECURITY «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ 
Ι.Ε.Π.Υ.Α» ήτοι  από 01-12-2021 έως 28-02-2022 με αντίστοιχη αύξηση του  οικονομικού αντικειμένου, με 
μηνιαία οικονομική τιμή: : 1.473,90€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  συνολικού  ποσού  4.421,69€,  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που εμπεριέχει  και  την  εκ  του  νόμου  αύξηση  του  κατώτατου  
νομοθετημένου  μισθού, του  ελάχιστου  εργατικού κόστους παροχής υπηρεσιών  και  την υποχρέωση  
αυτής να  τηρεί  κατά την  εκτέλεση της σύμβασης  βάσει των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 
68 του Ν. 3863/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες της από 25-11-2019 (ΑΔΑ: 9Ε6Ι7ΛΒ-3ΤΡ, ΑΔΑΜ: 
19SYMV005908494) Αρχικής Σύμβασης. 

 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και  
Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά.  
Συγκεκριμένα τα παραπάνω μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά εμμένοντας στις ίδιες 
απόψεις που είχαμε εκφέρει κατά την 26η Συνεδρίαση της Ο.Ε. Όπως είχαμε αναφέρει είμαστε κάθετοι 
στις επεκτάσεις συμβάσεων όταν υπάρχει το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο να προκηρυχθεί ανοιχτός 
διαγωνισμός».  
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  741/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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