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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 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2325/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 530385 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-09-2019. 
 

Θέμα  3ο  
Παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών και προμήθεια 
συμπλήρωσης, βελτίωσης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες της Λεωφ. Α. 
Παπανδρέου», προϋπολογισμού 73.615,50 ευρώ, αναδόχου ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Το αναπληρωματικό μέλος: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 
Το ανωτέρω απόν τακτικό μέλος  (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 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ..Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
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2. Την υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ/τ.Β΄/1661/11-5-2018) περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄/09-04-1999). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

5. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27.10.2011). 

6. Τις διατάξεις του 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 με τον Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06-12-2016) και ισχύει. 

7. Tην υπ. αριθμ. 1297/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
κατακύρωσης του διαγωνισμού του θέματος. 

8. Τα συμβατικά τεύχη και την σύμβαση .  
9. Την αρ. 2012/18 απόφασης της ΟΕ περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής και 

παρακολούθησης 
10. Το φάκελο της σύμβασης. 
11.  Την από  30-8-19 αίτηση παράτασης του Αναδόχου. 
12. Την από 6-9-19 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης 

προς την Ο.Ε.  
 
ΕΠΕΙΔΗ 
1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής λήγει στις 2-10-2019. 
2. Στην παρ.1 του αρ. 206 του Ν. 4412/2016 αναφέρει «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των 

υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι 
όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της 
παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.» 

3. Στο αρ. 2 της Σύμβασης αναφέρεται: «Παράταση μπορεί να δοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία» 

4. Το αίτημα της παράτασης είναι δικαιολογημένο διότι: α) Κατά την διάρκεια υλοποίησης από 
τον Ανάδοχο, των εργασιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των συστημάτων μέτρησης 
ορατότητας και ρύπων CO, NO και των συστημάτων μέτρησης ταχύτητας και διεύθυνσης 
αέρα, διαπιστώθηκε ότι, στα διαθέσιμα σχέδια υπήρχαν διαφοροποιήσεις και μη πλήρης 
αποτυπώσεις της καλωδίωση από τα PLCs στα αισθητήρια τόσο στη σήραγγα Δραπετσώνας 
όσο και στη σήραγγα Κερατσινίου. β) Εντοπίσθηκαν βλάβες σε κάρτες των PLCs που θα 
δεχτούν τα σήματα από τα παραπάνω αισθητήρια. Τα παραπάνω δυσχεραίνουν σημαντικά 
την εγκατάσταση και διασύνδεση των νέων αισθητηρίων.  

5. Δεν τροποποιούνται οι οικονομικοί όροι της σύμβασης και ως εκ τούτου τηρούνται οι όροι της 
διάταξη του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 

6. Σύμφωνα με το αρ.6.1 του τεύχους Α(ΙΙ) ΕΣΥ, δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή στη 
συμβατική αξία. 

7. Το χρονικό διάστημα παράτασης των δύο (2) μηνών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση των 
ως άνω εργασιών και είναι μικρότερο του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

8. Η καθυστέρηση πραγματοποίησης των εν λόγω εργασιών της σύμβασης δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

9. Η αίτηση του αναδόχου έγινε εμπρόθεσμα. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
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Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης : «Παροχή Υπηρεσιών και 
προμήθεια συμπλήρωσης, βελτίωσης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες της 
Λεωφ. Α. Παπανδρέου», προϋπολογισμού 73.615,50 ευρώ, αναδόχου ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING 
Ε.Π.Ε., κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 2-12-2019. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης : «Παροχή Υπηρεσιών και 
προμήθεια συμπλήρωσης, βελτίωσης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες της 
Λεωφ. Α. Παπανδρέου», προϋπολογισμού 73.615,50 ευρώ, αναδόχου ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING 
Ε.Π.Ε., κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 2-12-2019. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γρηγόριος Τημπλαλέξης δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
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