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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2143/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 11ο  
Έγκριση πρακτικού που αφορά την παράταση της σύμβασης 32/2019. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
υπ’ αριθμ πρωτ: 470246/19-08-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιώς κα Νήσων 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/11-04-2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση - ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και το Ν.4257 (ΦΕΚ 93/τ.Α./14-
04-2014) "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών". 
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2. Το Π.Δ.145/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η με 
αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ισχύει.   

3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις". 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις". 

5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.  

6. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". 

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2.  

8. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ52/τ.Α’ /01-04-2019 και ειδικότερα το άρθρο 43. 
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες". 
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. 
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως  ισχύει. 

11. Την υπ'αρ.αποφ.162/2017 (ΦΕΚ1718/τ.Β΄/18-05-2017) με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιότητας για 
απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή". 

12. Την υπ'αρ.348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
"Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) όμοια και ισχύει.  

13. Τη με αρ.οικ.130459/02-7-2018 (Β' 2780/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
"Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
"Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής", όπως ισχύει. 

14. Το με αρ.οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα "Γενικές 
οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και την 
εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ". 

15. Το με αρ. πρωτ. 52198/19-02-2019, σε ορθή επανάληψη, έγγραφο, με το οποίο η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων εισηγείται την προμήθεια και 
εγκατάσταση ενός (1)  συστήματος συναγερμού, νέας τεχνολογίας, και ενός (1) κλειστού 
κυκλώματος παρακολούθησης και καταγραφής (CTV). 

16. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής, 
καθώς εξυπηρετεί τις σχετικές ανάγκες των υπηρεσιών της  και είναι απαραίτητη για την ορθή 
και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

17. Την υπ’αριθ. 816/2019 (ΑΔΑ:ΩΗ4Θ7Λ7-2Γ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1)  
συστήματος συναγερμού, νέας τεχνολογίας, και ενός (1) κλειστού κυκλώματος 
παρακολούθησης και καταγραφής (CTV), στο κτίριο μεταστέγασης των υπηρεσιών των Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων. 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 128812/22-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΦΖ7Λ7-ΦΗΝ & ΑΔΑΜ: 19REQ004845874) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 20.000,00€ στον ΚΑΕ: 172901  του Ε.Φ.07072 του 
οικ. έτους 2019  η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2010 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα μας με ΑΑ Βεβ: 1977 

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 217320/23-05-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 
και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και κλειστού συστήματος τηλεόρασης (CTV), στο 
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κτίριο μεταστέγασης των υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων,  επί των οδών Αιγάλεω 5 
και Κάστορος στον Πειραιά, προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής. 

20. Την υπ’ αρ.πρωτ. 227740/28-05-2019 προσφορά της ατομικής επιχείρησης  «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
ΕΥΘ.ΜΙΧΑΗΛ», η οποία  κατατέθηκε εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σχετικής πρόσκλησης, με συνολική προσφερόμενη τιμή, ποσού δεκαπέντε  χιλιάδων εκατόν 
δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτών (14.972,77€) πλέον ΦΠΑ. 

21. Την υπ’αριθ.πρωτ. 228939/28-05-2019 προσφορά της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ», 
η οποία  κατατέθηκε εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνη με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, 
με συνολική προσφερόμενη τιμή, ποσού δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και 
είκοσι εννέα λεπτών ( 13.820,29€) πλέον ΦΠΑ . 

22. Την υπ’αριθ.πρωτ. 249503/04-06-2019 εισήγησή μας για ανάθεση κατά το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συναγερμού και κλειστού 
συστήματος τηλεόρασης (CTV), στο κτίριο μεταστέγασης των υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων,  επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά. 

23. Την υπ’αριθ.1405/2019 (ΑΔΑΜ: 63ΨΨ7Λ7-61Λ & ΑΔΑΜ: 19AWRD005128082) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 της 
προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συναγερμού και κλειστού συστήματος τηλεόρασης 
(CTV), στο κτίριο μεταστέγασης των υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων,  επί των οδών 
Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά.» 

24. Την υπ’αριθ.32/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005264880) Σύμβαση με την εταιρεία 
«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ»,  

25. Την από 29-07-2019 αίτηση της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ», με την οποία ζητείται 
η παράταση της ως άνω σύμβασης κατά ένα μήνα, η οποία αίτηση διαβιβάστηκε με το 
429879/3-07-2019 έγγραφό μας στην επιτροπή παραλαβής (Αρ. Απόφασης συγκρότησης 
2029/2018), προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά. 

26. Το κάτωθι υπ’αριθ. Πρωτ. 469351/19-08-2019 Πρακτικό : 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/2019 
«Σήμερα 19-8-2019 συνήλθε στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά & Νήσων η Επιτροπή 
παρακολούθησης , παραλαβής υλικών , εργασιών και παροχής υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται για τη μεταστέγαση και την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και 
Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των ΠΕ Πειραιά και Νήσων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. 
αρ.2029/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 6Ρ4Ρ7Λ7-
ΜΞΗ). 
Παρόντα ήταν τα μέλη της Επιτροπής: 
1. ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος 
2. ΒΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γραμματέας 
3. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μέλος 
και λαμβάνοντας υπόψη  : 
1.Τους όρους της με αρ.πρωτ.217320/23-5-2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
    2. Τη με αρ. 1405/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας      Αττικής και την 
228939/28-5-2019  υποβαλλόμενη προσφορά του αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ». 
 3.Τους όρους της 32/2019 Σύμβασης (19SYMV005264880-2019 7 12)  
4. Τις διατάξεις του Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) 
5.Το από  18-7-2019 ερώτημα του ανάδοχου και την με αρ. πρ. 395589/18-7-2019 απάντηση της 
Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά. 
     6.Το με αρ. πρωτ. 429879/30-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά με το οποίο 
προωθήθηκε στην Επιτροπή το από 29-7-2019 αίτημα του αναδόχου   με το οποίο ζητείται η 
παράταση κατά ένα μήνα του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης .    
 Α)   Εκτιμούν ότι το ανωτέρω αίτημα είναι βάσιμο και συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως είναι  η 
αδυναμία να προμηθευτεί έγκαιρα κατά το μήνα Αύγουστο ο ανάδοχος «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 
ΕΕ»  τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση του έργου , που  καθιστούν δυσχερή την εμπρόθεσμη 
εκτέλεση της σύμβασης 32/2019 . 
Β)    Εισηγούνται θετικά για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά ένα (1) μήνα 
.» 
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27. Το γεγονός ότι η ως άνω αναφερόμενη παράταση δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Αττικής. 
   

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται        
Την έγκριση ή μη του ως άνω πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Υλικών Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών ΠΕ Πειραιώς και (αρ. απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής 2029/2018), για τη χορήγηση παράτασης της υπ’αριθ.32/2019 (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005264880)  σύμβασης με την εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ», κατά ένα μήνα. 
 

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

. 

Την έγκριση του ως άνω πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Υλικών Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών ΠΕ Πειραιώς και (αρ. απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής 2029/2018), για τη χορήγηση παράτασης της υπ’αριθ.32/2019 (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005264880)  σύμβασης με την εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ», κατά ένα μήνα. 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
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