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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 63 822 
   213 20 63 776 
             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2644/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 42ο  
Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας 
σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» προϋπολογισμού:  1.498.000,00 ευρώ με 
ΦΠΑ, της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»., 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  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• 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 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
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 στoν κ. 
Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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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. 

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. 20955/22-1-2019 Απόφαση της 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 585 με κωδικό έργου 2018ΕΠ58500008. 
3. Το με αριθμ. πρωτ. 11821/11.03.2020 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο 

κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 165/2020 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή της. 

4. Την σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος που υπογράφηκε στις 12-6-2020 μεταξύ της   
τ. Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» συνολικού ύψους 701.006,80 με Φ.Π.Α.,  εκ των οποίων 335.879,48 € 
για εργασίες, 60.458,31€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 59.450,67€ για Απρόβλεπτα, 173,04€ για 
Αναθεώρηση, 101.694,91€ για Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.,  Γ.Ε. & Ο.Ε. των 
Απολογιστικών 7.671,66 και 135.678,73€ για Φ.Π.Α. 

5. Την υπ’ αριθμ. 1055/18-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι μήνες, δηλαδή 
έως 11/12/2021. 

6. 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. ». 

7. Πως, μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 70% του οικονομικού 
αντικειμένου και αναμένεται, σύμφωνα με τις εν εξελίξει εργασίες, να έχει καλυφθεί περίπου το 
75% αυτού μέχρι την ολοκλήρωση του ανωτέρω χρόνου.  

8. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το με αρ. πρωτ. 945472/9-11-2021 αίτημα 
παράτασης, με το οποίο αιτείται παράταση κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως τις 11-6-2022, με τους 
κάτωθι αναφερόμενους   λόγους παράτασης: 
Αφενός, δεδομένης της φύσης των προς εκτέλεση εργασιών (εργασίες συντήρησης δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού), είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατός ο ακριβής προγραμματισμός τους, 
καθόσον αυτός επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη εκτάκτων γεγονότων όπως πχ τις 
εκάστοτε επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων που 
συμβαίνουν στα δίκτυα κοκ.  
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Αφετέρου, λόγω της επικρατούσας κατάστασης που έχει προκληθεί από τον Covid-19, η 
προμήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του μεγαλυτέρου μέρους 
των εργασιών έχει καταστεί πολύ δύσκολη, ενώ και ο χρόνος παράδοσής τους έχει αυξηθεί. 

9. Την υπ. αρ. πρωτ. 954442/11-11-2021 αναφορά του Προϊσταμένου του Τμήματος 
Σ.Φ.Σ.Η.Η.Ε. 

Και επειδή :  
1. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
2. Συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στο αίτημα του Αναδόχου. 
3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, καθόσον ο ανάδοχος αντιμετωπίζει αντικειμενικές 

δυσκολίες στην έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να δοθεί 
περαιτέρω παράταση έξι (6) μηνών στο έργο, υπό των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο 
ανωτέρω αίτημα, ως επαρκής και εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωσή του. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες εργασίες άρσης 
επικινδυνότητας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», αναδόχου της εταιρείας 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προϋπολογισμού  1.498.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, κατά έξι (6) 
μήνες, ήτοι έως 11/6/2022 για τους προαναφερόμενους λόγους. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες εργασίες άρσης 
επικινδυνότητας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», αναδόχου της εταιρείας 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προϋπολογισμού  1.498.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, κατά έξι (6) 
μήνες, ήτοι έως 11/6/2022 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  δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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