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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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1777/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 35ο  
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία 
αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο». 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μπιτζιλέκη, 
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 

2. Την  υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» .  

3. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, παρ. 1: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης  σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: …….δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά 
η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: ………ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του 
αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της 
απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της 
εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου.»  

5. Το άρθρο 195 του Ν. 4412/2016, παρ. 1: «Η υποκατάσταση/αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου 
στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης της μελέτης ή της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνον εφόσον 
προβλέπεται ρητά στη σύμβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 
132, περί τροποποίησης της σύμβασης στη διάρκειά της.» 

6. Το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: «1. Η υποκατάσταση του 
αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή 
μόνο, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132.  Για την 
υποκατάσταση εκδίδονται: α) διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης  Αρχής, στις περιπτώσεις 
ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου,  λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης και της συγχώνευσης και β) εγκριτική 
απόφαση της ως άνω αρχής, αν ο αρχικός ανάδοχος έχει περιέλθει σε κατάσταση 
αφερεγγυότητας,  ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών. Για την έκδοση 
των ως άνω ελέγχεται, αν ο νέος ανάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που 
καθορίσθηκαν με τη διακήρυξη του έργου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του 
αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου. 
2. Σε περίπτωση υποκατάστασης λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού   αναδόχου, 
συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης, ο αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη του προς 
τον κύριο του έργου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, αφού αντικατασταθεί από 
ισόποση εγγύηση του νέου αναδόχου. Στην περίπτωση της υποκατάστασης, λόγω 
αφερεγγυότητας του αρχικού αναδόχου, αυτός ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον 
προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο.» 

7. Την από 17-5-2022 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συμβατικής αμοιβής   31.968,00€ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%), μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του παρόχου «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
με δ.τ. «Green Construction» για την παροχή υπηρεσίας: «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου 
πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο». 

8. Την από 19-5-2022 αίτηση της  «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία»  με την οποία 
δηλώνει την τροποποίηση της επωνυμίας από «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «Green 
Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» με ταυτόχρονη αλλαγή της έδρας και της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. 

9. Την υπ΄αριθμ. 639258/5-7-2022 γνωμοδότηση του Νομικού Γρ. ΠΕ Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και 
Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

10. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία». 
11. Την  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω 

κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» της «Green Construction 
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία», υπ΄αριθμ.  e- 152369/21-7-2022 ποσού 2.368,00 € εκδόσεως 
ΤΜΕΔΕ. 

12. Την υπ΄αριθμ. 709511/22-7-2022 Εισήγηση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
13. Την υπ΄αριθμ. 712886/22-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΙΩ7Λ7-Δ32)  Διαπιστωτική Πράξη του Προϊσταμένου 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
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14. Την υπ΄αριθμ. 721843/26-7-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση τροποποίησης της από 17-5-
2022 σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 726104/27-7-2022 έγγραφο του Αναδόχου με την επωνυμία «Green 
Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» με δ.τ. «Green Construction Α.Τ.Ε.» περί παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας κατά ενάμιση (1,5) μήνα. 
 
Και επειδή: 

1. Την 17-5-2022 υπεγράφη η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συμβατικής αμοιβής 31.968,00 
€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του παρόχου «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «Green Construction» για την παροχή υπηρεσίας: «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω 
κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο». 

2. Με την από 19-5-2022 αίτηση της, η «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία»  
δήλωσε την τροποποίηση της επωνυμίας από «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «Green 
Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» με ταυτόχρονη αλλαγή της έδρας και της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. 

3. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 639258/5-7-2022 γνωμοδότηση του Νομικού Γρ. ΠΕ Κεντρικού, 
Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αθηνών: «Από τα ανωτέρω συνάγεται κατά τη γνώμη μας η 
ανάγκη τροποποίησης της υπογεγραμμένης σύμβασης, έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής να 
συμβληθεί με τον νέο ανάδοχο που προέκυψε από την υποκατάσταση της αρχικώς 
συμβαλλόμενης εταιρείας. Δεδομένου δε ότι δεν υπάρχουν ειδικότερες ρυθμίσεις στο Ν. 4412/2016 
σχετικά με την υποκατάσταση αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας, προτείνουμε, για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Αττικής, την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 164 
του ιδίου νόμου, δηλαδή την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης της Προϊσταμένης Αρχής, την 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης  του αρχικού αναδόχου και την αντικατάστασή της από 
ισόποση εγγύηση του νέου αναδόχου, αφού προηγηθεί επαλήθευση της συνδρομής των ίδιων 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία είχαν προβλεφθεί για τον αρχικό (και υποκατάστατο 
πλέον) ανάδοχο, αυτά να συντρέχουν πλέον και για τον νέο Ανάδοχο.» 

4. Μετά από πρόσκληση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η «Green 
Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» υπέβαλε τα αποδεικτικά έγγραφα για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της Διακήρυξης με 
ΑΔΑΜ: 21PROC009330124, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ίδιας Διακήρυξης. 

5. Από τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων, επαληθεύτηκε ότι συντρέχει η συνδρομή 
των ίδιων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία είχαν προβλεφθεί για τον αρχικό (και 
υποκατάστατο πλέον) ανάδοχο «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «Green Construction», και 
για τον νέο Ανάδοχο «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία». 

6. Μετά από πρόσκληση της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η «Green 
Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» υπέβαλε την υπ΄αριθμ.  e- 152369/21-7-2022 εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου 
πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο», ποσού 2.368,00 €, εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, 
προς αντικατάσταση της ισόποσης εγγύησης του αρχικού αναδόχου. 

7. Καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 164 του Ν. 4412/2016, όπως 
περιγράφονται και στην υπ΄αριθμ. 639258/5-7-2022 γνωμοδότηση του Νομικού Γρ. ΠΕ Κεντρικού, 
Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, με το υπ΄αριθμ. 709511/22-7-2022 έγγραφό της, η 
Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εισηγήθηκε την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης της 
Προϊσταμένης Αρχής για την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» με δ.τ. «Green Construction» από την «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» για 
το σύνολο της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου  
πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο», συνεπεία ολικής διαδοχής του αρχικού 
αναδόχου λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με την  περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 
του Ν. 4412/2016.  

8. Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 712886/22-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΙΩ7Λ7-Δ32)  Διαπιστωτική Πράξη του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την υποκατάσταση του 
αρχικού αναδόχου «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «Green Construction» από την «Green 
Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» για το σύνολο της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας 
«Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου  πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό 
Όρμο», συνεπεία ολικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
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σύμφωνα με την  περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η διαδοχή δεν 
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή 
της εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

9. Μετά από αίτηση της «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία», επεστράφη η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του αρχικού αναδόχου, διότι αντικαταστάθηκε από την 
ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό e- 152369/21-7-2022 εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, 
της «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία». 

10. Σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 639258/5-7-2022 γνωμοδότηση του Νομικού Γρ. ΠΕ 
Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, υφίσταται ανάγκη τροποποίησης της 
υπογεγραμμένης σύμβασης, έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής να συμβληθεί με τον νέο ανάδοχο 
που προέκυψε από την υποκατάσταση της αρχικώς συμβαλλόμενης εταιρείας. 

11. Με την υπ΄αριθμ. 721843/26-7-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή, η ΔΤΕΠΑ αιτήθηκε την έγκριση 
της τροποποίησης της από 17-5-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, συμβατικής αμοιβής 
31.968,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του παρόχου 
«ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «Green Construction», για την παροχή υπηρεσίας: 
«Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό 
Όρμο», λόγω υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου από την «Green Construction Ανώνυμη 
Τεχνική Εταιρεία» με δ.τ. «Green Construction Α.Τ.Ε.», για το σύνολο της σύμβασης παροχής της 
υπηρεσίας «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου  πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον 
Φαληρικό Όρμο», συνεπεία ολικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου λόγω εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με την  περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

12. Η προθεσμία περαίωσης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία 
αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» λήγει στις 
17-8-2022, καθώς η συνολική διάρκειά της είναι τρεις (3) μήνες. 

13. Οι διαδικασίες τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή, ήτοι θεώρηση του σχεδίου σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία, αποστολή πρόσκλησης 
στον ανάδοχο για υπογραφή, τελική υπογραφή του σχεδίου σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,  δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη της παρούσας 
σύμβασης.  

14. Στις 27-7-2022 ο νέος Ανάδοχος «Green Construction Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» με δ.τ. 
«Green Construction Α.Τ.Ε.» υπέβαλε το με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 726104/27-7-2022 αίτημα 
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι 
έως τις 30-9-2022, για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της από 17-5-2022 σύμβασης σύμφωνα με την  περ. δ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως γνωμοδότησε με την  υπ΄αριθμ. 639258/5-7-
2022 γνωμοδότηση του το Νομικό Γρ. ΠΕ Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

15. Για την παρούσα υπηρεσία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 217  του Ν.4412/2016 και 
ειδικότερα η παρ. 2, σύμφωνα με την οποία «Με αιτιολογημένη απόφαση της  αναθέτουσας αρχής,  
ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης 
μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα  από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.». 

16. Το αίτημα παράτασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
την Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία 
αποψίλωσης λόγω κινδύνου  πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο»  
κατά ενάμιση (1,5) μήνα ήτοι έως τις 30-9-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132_1_d
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την Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία 
αποψίλωσης λόγω κινδύνου  πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο»  
κατά ενάμιση (1,5) μήνα ήτοι έως τις 30-9-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 
απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει 
από την ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η 
αποψίλωση λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και η συντήρηση πρασίνου στο Φαληρικό Όρμο, 
δηλαδή μέσω εργολάβων. Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της Περιφέρειας στελεχωμένες 
με μόνιμο προσωπικό, επιστημονικό, εργάτες και με την αγορά του απαραίτητου 
εξοπλισμού. Άλλωστε, η μέχρι σήμερα εμπειρία των αναθέσεων σε ιδιώτες έχει δείξει, ότι 
δεν γίνεται ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης δουλεύει με κριτήριο το κέρδος, που το 
εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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