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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2418/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 52ο  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων 
Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο 
οποίος  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
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2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

3. Της αρ. υπ’ αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής. 

4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α’), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

7. Της με αρ.  117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β΄) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
Και αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την με αριθμ. οικ.20955/22-01-2019 Απόφαση της τ. Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, 
Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ08500016. 
3. Την υπ’ αριθμ. 867/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 

εγκρίθηκε το Πρακτικό και το αποτέλεσμα για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού 
του έργου του θέματος την εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε για την 
εκτέλεση του Έργου μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης εξήντα έξι και πέντε εκατοστά επί τοις 
εκατό (66,05%). 

4. Την υπ’ αριθμ. 1295/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη 
του διαγωνισμού με το οποίο κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου 
στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με σύμβαση ύψους  644.750,99 € με ΦΠΑ. 

5. Την από 13/08/2018 υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου, ποσού 644.750,99 € 
(με ΦΠΑ). 

6. Την υπ’  αριθμ. 82/2020 (ΑΔΑ : 9E0Σ7Λ7-1ΧΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι 
(6) μήνες ήτοι μέχρι 13/8/2020. 

7. Την υπ’  αριθμ. 1541/2020 (ΑΔΑ : Ω56Υ7Λ7-ΩΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 
τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 13/11/2020. 

8. Την υπ’  αριθμ. 2327/2020 (ΑΔΑ : ΩΕΝΣ7Λ7—1ΕΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 
έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 13/05/2021. 

9. Την υπ’  αριθμ. 1003/2021 (ΑΔΑ : 698Δ7Λ7—ΣΥΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 
έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 13/11/2021. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1175/2021 (ΑΔΑ : PZ5Σ7Λ7—ΗΡΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η συμπληρωματική σύμβαση συνολικού ποσού 
95.877,66 ευρώ με ΦΠΑ. 

11. Την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία «Η συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον 
υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου 
εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. » 

12. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ.πρωτ. 849659/11-10-2021 αίτημα 
παράτασης με το οποίο αιτείται παράταση κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως τις 13-5-2022, με τους 
κάτωθι αναφερόμενους  λόγους παράτασης:  
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• Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες υποδομής στα σημεία όπου υπάρχουν 
στηθαία ασφαλείας, ενώ έχει κατασκευαστεί υποδομή και σε τμήματα όπου δεν υπάρχουν 
τέτοια. 

• Με την συμπληρωματική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στις 07-07-2021, εγκρίθηκε η 
εγκατάσταση ιστών παθητικής ασφαλείας σε όσα τμήματα του κατασκευασθέντος δικτύου δεν 
υπάρχουν στηθαία ασφαλείας. Δεδομένου ότι τα εν λόγω σημεία παρεμβάλλονται του 
υπόλοιπου δικτύου, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση των υπόλοιπων ιστών, μιας και αυτό θα 
έβαζε σε κίνδυνο κλοπών το υπόγειο καλώδιο. 

• Λόγω της παγκόσμιας κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης προϊόντων και πρώτων υλών έχουν 
καθυστερήσει κατά πολύ οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελθέντων υλικών δηλαδή ιστών, 
φωτιστικών σωμάτων και καλωδίων, οι οποίοι τοποθετούνται προς το τέλος τρέχοντος έτους. 

13. Την αρ. πρωτ. 861745/14-10-2021 αναφορά του Προϊσταμένου του Τμήματος Σ.Φ.Σ.Η.Η.Ε. 
 
Και επειδή :  
1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
2. Τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου για την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης στο 

υπόψη έργο είναι βάσιμα. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των επιπλέον έξι (6) μηνών, υπό των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται στο ανωτέρω αίτημα, κρίνεται επαρκής για την εκτέλεση των 
αναφερόμενων εργασιών. Η Υπηρεσία θεωρεί ως εύλογη την παράταση προθεσμίας περαίωσης 
εργασιών κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 13-5-2022. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση και συμπλήρωση του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων 
Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 644.750,99 €(με ΦΠΑ), κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 13-05-2022 
για τους προαναφερόμενους λόγους. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 
 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση και συμπλήρωση του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων 
Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 644.750,99 €(με ΦΠΑ), κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 13-05-2022 
για τους προαναφερόμενους λόγους. 
 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Είναι ένα έργο που με την παρούσα ζητηθείσα 
παράταση θα εκτελείται συνολικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε παράταση παρά στο 
χρόνο που προέβλεπε η αρχική σύμβαση και μάλιστα χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου». 
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Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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