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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2729/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 

 
Θέμα 70ο  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ (TAGS) 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ», προϋπολογισμού 199.987,20€ 
με Φ.Π.Α Παρόχου ΕΝΩΣΗ  «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - ΒΟΟΚΑ CHEMICALS HELLAS IKE ». 
 
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  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
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 κα Καρυώτη 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη:  

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».             

2. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Την υπ’ αριθμ. 1969/2020 (ΑΔΑ: ΩΡ7Υ7-ΩΑΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

4. Την υπ’ αριθμ. 63/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7Φ7Λ7-86Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας στην  «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - ΒΟΟΚΑ CHEMICALS HELLAS IKE» με τελική 
δαπάνη 98.593,69€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

5. Την υπ’ αριθμ. 520/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΚΦ7Λ7-Σ6P) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των 
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το 
αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ – ΒΟΟΚΑ CHEMICALS 
HELLAS IKE» με τελική δαπάνη 98.593,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 60418/24.05.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για   
τεκμαιρόμενη νομιμότητα της αριθ. 520/2021 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής  

7. Την από 18/08/2021 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη 
Αττικής και των νόμιμων εκπροσώπων του Παρόχου: «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - ΒΟΟΚΑ 
CHEMICALS HELLAS IKE » με προθεσμία περαίωσης 4 μήνες δηλ. έως 18.12.2021  

8. Την παράγραφο 6.2.2 της Διακήρυξης, όπου ορίζεται η δυνατή παράταση της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η οποία μπορεί να χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού - οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Παρόχου, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132  του Ν.4412/16, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Πάροχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
Παρόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού  συμβατικού 
χρόνου της συνολικής προθεσμίας.  

9. Το άρθρο 218 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζονται οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 
προθεσμιών. 

10. Το με αρ. Πρωτ. 969649/16.11.2021 αίτημα του Παρόχου για παράταση της προθεσμίας 
εκτέλεσης της σύμβασης  

Και επειδή : 

Ο Πάροχος με την από  16.11.2021 επιστολή του, αιτείται την παράταση της συνολικής  
προθεσμίας της σύμβασης, επικαλούμενος τους κάτωθι λόγους: 
-  Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην παραγωγή χημικών υλών λόγω της 
παγκόσμιας έλλειψης σε πρώτες ύλες  
-  Οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ως συνέπεια της πανδημίας, στις 
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν 
αυξήσει τους χρόνους παράδοσης των παραπάνω υλικών από τις αρχικές προβλέψεις   
- Οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης θα 
καθυστερήσουν την εκτέλεση των εργασιών 
-  Απαιτείται αρκετός χρόνος έκδοσης των αδειών τροχαίας για την καθημερινή εργασία    
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η υπέρβαση  της συνολικής προθεσμίας της παροχής 
υπηρεσιών του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου. 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω  
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ (TAGS) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ», για 
δύο (2) ημερολογιακούς μήνες (που ισοδυναμεί με το 50% του συμβατικού χρόνου), ήτοι έως τις 18-
2-2022 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Πάροχο. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ (TAGS) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ», για 
δύο (2) ημερολογιακούς μήνες (που ισοδυναμεί με το 50% του συμβατικού χρόνου), ήτοι έως τις 18-
2-2022 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Πάροχο. 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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