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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 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2794/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 46ο  
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Φ ‘’Η18’’», αναδόχου: «ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», προϋπολογισμού 
μελέτης: 300.000,00€ (με ΦΠΑ) 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 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 στον κ. Μπουζάνη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 
σήμερα.  

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’26/31-1-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου 
υπ. αρ. 6/17-4-2013(ΑΔΑ:4Α9ΤΚ-Ξ) του Τμήματος Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.  

6. Τη με αρ.πρωτ.: 92466/14.05.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.  

7. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.  
8. Την με αρ.πρωτ.: 390806/17-7-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκαν τα 

τεύχη δημοπράτησης, πλην της διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. 
9. Την με αριθμό 2382/2019 (ΑΔΑ: 69Γ17Λ7-ΕΥΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, διενέργειας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης, η έγκριση δημοπράτησης και εκτέλεσης 
του ως άνω έργου, έγκριση αποστολής περίληψης, στον ελληνικό τύπο, η έγκριση της 
δημοσίευσης της Διακήρυξης, στο ΚΗΜΔΗΣ και η έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού  

10. Την με αριθμό 215/2020 (ΑΔΑ:ΨΒ2Ν7Λ7-ΗΦΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το από 6-11-2019 Πρακτικό 1 του διαγωνισμού, 
αναθέτει την σύμβαση στον μειοδότη «ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και εξουσιοδοτεί 
την Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Δ.Α για την συνέχεια της διαδικασίας. 

11. Την με αριθμό 833/2020 (ΑΔΑ:ΩΕΑΔ7Λ7-2ΤΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το από 31-3-2020 Πρακτικό 2 του διαγωνισμού, 
κατακυρώνει την σύμβαση στον μειοδότη «ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση 
έκπτωση 72,19% και εξουσιοδοτεί την Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Δ.Α για την συνέχεια της διαδικασίας.  

12. Την από 8 Ιουλίου 2020 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου (ΑΔΑ: P7977Λ7-ΕΓΕ), ποσού: 
83.443,96€ (με ΦΠΑ). 

13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία το 
έργο έχει συμβατική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών δώδεκα (18) μήνες, δηλαδή ως τις 8 
Ιανουαρίου 2022 

14. Την με αρ. πρωτ.:537140/24-7-2020 Απόφαση του Τμήματος Οδοποιίας & Μηχανημάτων 
Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του 
θέματος. 

15. Την από 16-11-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, για την χορήγηση παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (6) μήνες, ήτοι έως τις 8 Ιουλίου 2022. 

16. Την με αρ.πρωτ: 1013126/29-11-2021 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την παρούσα εργολαβία,  αντιμετωπίζονται διάφορες φθορές - ζημιές του ηλεκτροφωτισμού του 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α σύμφωνα με την με αρ. 4422/Ε.Ο/3-8-2007 Απόφαση του Γ.Γ της 
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες διαπιστώνονται από τις επιτροπές ελέγχου και διαπίστωσης βλαβών, 
από τον έλεγχο του αναδόχου ή από γραπτά και τηλεφωνικά αιτήματα . 
 Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού (σιδηροϊστοί, φωτιστικά, καλώδια, 
pillar κ.α) του οδικού δικτύου.  
Η συντήρηση συνίσταται στον έλεγχο και την αντικατάσταση υλικών που έχουν υποστεί βλάβες, έτσι 
ώστε ο ηλεκτροφωτισμός του οδικού δικτύου να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 
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και επειδή:  
 Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου λόγω κλοπών και δολιοφθορών, o ηλεκτροφωτισμός δεν 

λειτουργεί σε μήκος περίπου 1.500m, απαιτείται η ολοκλήρωση της υπόγειας υποδομής 
(σωληνώσεις, καλωδίωση, χαλκός), η τοποθέτηση ή αντικατάσταση κατεστραμμένων 
pillar και η τοποθέτηση νέων ιστών και βραχιόνων.  

 Στους υπόλοιπους μεγάλους οδικούς άξονες (Λ.ΝΑΤΟ, Περιφερειακή Αιγάλεω, Λ. 
Δημοκρατίας) οι βλάβες (λαμπτήρες, όργανα φωτιστικών σωμάτων και pillar κ.λ.π), είναι 
συνεχείς.  

 Λόγω ατυχημάτων από πρόσκρουση οχημάτων, καταστρέφονται ιστοί, pillar κ.λ.π 
 Υπάρχει υπόλοιπο εργασιών, λόγω των ανωτέρω.  
 Έως σήμερα δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης νέο έργο συντήρησης 

ηλεκτροφωτισμού. 
 Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 
είναι αναγκαία η παράταση «µε αναθεώρηση», σύμφωνα µε το άρθρο 147 παρ.8α του Ν. 4412/2016, 
της υπάρχουσας εργολαβίας κατά 6 μήνες ήτοι ως 8 Ιουλίου 2022 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Φ ‘’Η18’’», προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α) αναδόχου εταιρείας 
«ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κατά έξι μήνες (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 8 Ιουλίου 2022, με 
αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Φ ‘’Η18’’», προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α) αναδόχου εταιρείας 
«ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κατά έξι μήνες (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 8 Ιουλίου 2022, με 
αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016. 

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

παρατήρηση: «Οι λόγοι για την παράταση είναι υπαρκτοί. Όμως πρέπει να αιτιολογηθεί αυτό που 
αναφέρεται στην εισήγηση ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμα η νέα σύμβαση συντήρησης. Παρατείνεται 
δηλαδή αυτή την σύμβαση για να μπορούν να γίνει η συντήρηση & η αποκατάστασης 
ηλεκτροφωτισμού». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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