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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2206/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 
 

 
Θέμα 29ο  

Τροποποίηση  της αρ. 128/2020 Σύμβασης για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών για ένα έτος» (άρθρο 2 παρ. 1, 4 της 
αρ. 128/2020 Σύμβασης) με χρονική παράταση για δύο (2) μήνες. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
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Ασημακοπούλου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ. Κεντρικού Τομέα) η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.- Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»). 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’) 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Την με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την με αρ. πρωτ. 457959/1.7.2020 (ΦΕΚ τ.Β/2763/7.7.20) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ. αρ. 625207/23.7.21(ΦΕΚ τ.Β2763/7.7.2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής–Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ. 457959/1.7.2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση και  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους καις τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας  Αττικής»    

11. Την υπ. αρ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2020   

12. Την υπ. αρ. 1100/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της αρ. 11/2020 Διακήρυξης 

13. Την αρ. 128/2020 Σύμβαση σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών για ένα έτος, η οποία είναι σε 
ισχύ και λήγει στις 08/10/2020  

14. Το με ημερομηνία 22/09/2021 έγγραφο της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ με θέμα «Αίτηση 
παράτασης σύμβασης» και με την αιτιολογία του αιτήματος για την πραγματοποίηση 
εργασιών οι οποίες δεν εκτελέστηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω κινδύνου 
πυρκαγιάς.  

15. Το με αρ. πρωτ. 793322/24.09.2021 έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών με το οποίο 
διαβιβάστηκε το αίτημα της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ σχετικά με την «τροποποίηση της 
χρονικής διάρκειας της αρ. 128/8.10.20 σύμβασης»  

16. Την με αρ. πρωτ. 799376/27.09.21 πρόσκληση προς την πενταμελή Επιτροπή  
17. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρ. 217 του Ν. 4412/2016 καθώς και του αρ. 2 παρ. 3 της 

αρ. 128/2020 Σύμβασης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι 
ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132, καθώς η προτεινόμενη τροποποίηση 
δεν μεταβάλει τη φύση της σύμβασης, ούτε το συμβατικό τίμημα αυτής.    

18. Το με αρ.74/2021 Πρακτικό της πενταμελούς  Επιτροπής, όπως παρατίθεται κατωτέρω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.  74/2021 
Στην Αθήνα, την Πέμπτη  30/09/2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
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ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 102/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ:6Ρ677Λ7-ΖΜΔ). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence: η 
Πρόεδρος Τσιρώνη Δήμητρα, τα τακτικά μέλη Μπιτακλή Ελένη, Κριτσωτάκης Ελευθέριος και 
Σαμπροβαλάκη Κωνσταντίνα. Το τακτικό μέλος Κοψιαύτη Μαρία δεν παραβρέθηκε παρ’ ότι 
είχε νόμιμα προσκληθεί. Χρέη γραμματείας εκτέλεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισήγαγε  στη συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του άρθρου 2 της αρ. 128/2020 Σύμβασης 
(Διακήρυξη 11/2020), που αφορά «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών για ένα έτος » με 
χρονική παράτασης αυτής για δύο μήνες, ήτοι έως 8-12-2021. 

    Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
- Το με αριθμ.   799376/27-9-2021   έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ 
- Το με αριθμ. 793322/24-9-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών περί 

τροποποίησης της υπ΄ αρ. 128/2020 σύμβασης με  την εταιρεία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ». 
- Το με αρ. πρωτ. 787736/23-09-2021 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας 

«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.». 
- Την υπ’ αρίθ. 128/2020 σύμβαση. 
- Την υπ΄αριθ. Διακήρυξη 11/2020 
γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 128/2020 σύμβασης με την 
εταιρεία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ» και την χρονική παράταση αυτής για δύο μήνες, ήτοι έως 8-12-2021. 

Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 
Την τροποποίηση  της αρ. 128/2020 Σύμβασης για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών για ένα έτος» (άρθρο 2 παρ. 1, 4 της 
αρ. 128/2020 Σύμβασης),  με χρονική παράταση για δύο (2) μήνες  ήτοι  έως 08/12/2021. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση  της αρ. 128/2020 Σύμβασης για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών για ένα έτος» (άρθρο 2 παρ. 1, 4 της 
αρ. 128/2020 Σύμβασης),  με χρονική παράταση για δύο (2) μήνες  ήτοι  έως 08/12/2021. 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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