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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 217/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 51ο  

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
(Η/Μ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕΦ», 
προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00 € με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9777.07.032, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 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 Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, βάσει της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 59883/23-1-20 εισήγησης της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπ’ όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 

1661/Β’/11.05.2018. 
3. Το 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) 
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

5. Το Ν. 3263/2004 «μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 
6. Το Ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων». 
7. Το Ν. 4070/12 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες 

διατάξεις»  
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
9.  Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
10.  Το από  10/04/2019 εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος. 
11.  Τη συμβατική προθεσμία του έργου, η οποία έληγε στις 10/10/2019 
12. Την υπ΄αριθμ.54089/19.09.2019 απόφαση της Δνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και 

Νήσων με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 10/12/2019. 

13. Την υπ΄αριθμ.2948/2019 (56η Συνεδρίαση / 26.11.2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 10/02/2019 

14. Την από 10.01.2020 αίτηση της αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με αρ.πρωτ .43174, για παράταση δύο (2) μηνών της συνολικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι την 10-04-2020. 

15. Την υπ΄αριθμ.53602/22.01.2020 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
του έργου μέχρι 10/04/2020. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου του θέματος υπήρξαν αρκετές ημέρες κατά τις οποίες 

επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατό να εκτελεστούν 
εργασίες στο έργο. 

2. Θα υπάρξει καθυστέρηση, τουλάχιστον (30) ημερών, στην παράδοση των οργάνων της 
παιδικής χαράς από τον προμηθευτή και θα χρειαστούν επιπλέον και (10) τουλάχιστον ημέρες 
για την τοποθέτηση τους στο χώρο της παιδικής χαράς, από συνεργεία της αναδόχου.  

3. Θα υπάρξει καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών του έργου για τουλάχιστον (20) ημέρες, 
λόγω της ανάγκης σύνταξης 1ου ΑΠΕ από την Δ/νουσα Υπηρεσία και μέχρι την έγκριση του από 
την Προϊσταμένη Αρχή. 

4. Με την υπ΄αριθμ.47632/20.01.2020 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, έγινε αποδεκτή η από 
15.01.2020 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου Κ/ξιας, λόγω της μη πληρωμής 
του 1ου λογαριασμού εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής του . 

5. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου,  
η παράταση δύναται να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α & 10 του 
άρθρου 147 του Ν. 4412/16.   

6. Η ανάδοχος με την από 10/01/2020 αίτησή της ζητά παράταση εκτέλεσης των εργασιών για την 
συνολική συμβατική προθεσμία έως την 10/04/2020. 

7. Η χορήγηση παράτασης έως την 10/04/2020 κρίνεται εύλογη για την περαίωση των 
υπολειπόμενων εργασιών του έργου του θέματος. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

 
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (Η/Μ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕΦ», προϋπολογισμού 
μελέτης  310.000,00 € με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9777.07.032, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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– ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», έως την 10/04/2020, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο 
πλέον της νομίμου αναθεώρησης. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (Η/Μ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕΦ», προϋπολογισμού 
μελέτης  310.000,00 € με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9777.07.032, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
– ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»., έως την 10/04/2020, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο 
πλέον της νομίμου αναθεώρησης. 

 
 

 
 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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