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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1821/2022 

Στην Αθήνα, σήμερα 23-8-2022, 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: 793680/18-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 18-8-2022. 
 

Θέμα 20ο  
Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός και 
ανακαίνιση βαφής ιστών Η-Φ εντός των Διοικητικών Ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 
2019-2020» προϋπολογισμού 2.440.630,00 ευρώ με ΦΠΑ, παρόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα επτά (7) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Θεοφανόπουλο, ο οποίος   ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Της υπ’ αριθμ. 37419 / 13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018)  Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα τα άρθρα 216, 219 και 221 του νόμου. 

5. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

6. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β΄) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

7. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

8. Των υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
εγκυκλίων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την 
εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

9. Τη σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις των Δήμων, 
Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, όταν διεξάγεται διαγωνισμός από την 
Περιφέρεια η απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, κατ΄ 
άρθρο 176 παρ. 1 περ. γ’ του Ν.3852/2010. 

Και αφού λάβαμε υπόψη:  
1. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 

ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρίθμ. οικ. 
499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την 
οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.   

2. Την υπ’  αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.).  

3. Την χρηματοδότηση του έργου που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 
2014ΕΠ58500022 του Π.Δ.Ε. (ως υποέργο), σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων 
Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

4. Την υπ’ αριθμ. 2545/08.10.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η δημοσίευση αυτής και η ηλεκτρονική 
δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών του θέματος.  

5. Την υπ’ αριθμ. 37/2020 (ΑΔΑ: 6Θ5Η7Λ7-16Ι) 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 εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ» με τελική δαπάνη 1.632.522,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

6. Την από 3-3-2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη 
Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
διάρκειας 30 μηνών ήτοι έως 3-9-2022. 

7. Την από 3/8/2020 συμπληρωματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος για 
προμήθεια και ειδική επεξεργασία των ιστών Η/Φ με ειδικό υλικό αντιβανδαλιστικής 
προστασίας. 
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8. Το άρθρο 2.3.1 της Ε.Σ.Υ. στο οποίο ορίζεται ότι παράταση της συνολικής ή των τμηματικών 
προθεσμιών της παροχής των υπηρεσιών, μπορεί να χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού-
οικονομικού αντικειμένου της σύμβσσης, στις παρακάτω περιπτώσεις :  
 
α) ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση  

της σύμβασης 
β) σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Παρόχου υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

• τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

• 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, 

•  το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού  
συμβατικού χρόνου της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών.  

9. Ότι στο ίδιο άρθρο της ΕΣΥ αναφέρεται ότι στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου των τμηματικών προθεσμιών, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
υπηρεσιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

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

11. Το αρ. πρωτ.  786729/12-8-2022 αίτημα του παρόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
με το οποίο ζητά παράταση του χρόνου περαίωσης της συνολικής διάρκειας της εν λόγω  
παροχής υπηρεσιών κατά εννέα (9) μήνες για τους παρακάτω λόγους :  

• Μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί ποσοστό 80% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου 
αρχικής σύμβασης. 

• Η υπόψη σύμβαση έχει εκτελεστεί στο σύνολο της κατά την διάρκεια ισχύος των έκτακτων 
μέτρων λόγω COVID. 

• Λόγω της ενεργειακής κρίσης και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που αυτή έχει 
προκαλέσει στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχει καθυστερήσει η προμήθεια των απαιτούμενων 
υλικών για την εκτέλεση της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης. 

12.  Η βαφή ιστών Η/Φ αφορά ιστούς που βρίσκονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες οπότε οι 
εργασίες πραγματοποιούνται σε ορισμένες ημερομηνίες και ώρες προκειμένου να μην 
κωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων. 

13. Το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι μικρότερο από 50% του αρχικού  
συμβατικού χρόνου της συνολικής προθεσμίας (30 μήνες). 

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

 
τη χορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της συνολικής διάρκειας 
της αρχικής σύμβασης «Καθαρισμός και ανακαίνιση βαφής ιστών Η-Φ εντός των 
Διοικητικών Ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2019-2020» και της 
συμπληρωματικής κατά εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 03.06.2023, για τους 
προαναφερόμενους λόγους, συνεπεία αντικειμενικών λόγων που καθιστούν αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Πάροχο.  
Η παράταση της σύμβασης χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Παρόχου να εγείρει οποιαδήποτε 
απαίτηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
τη χορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της συνολικής διάρκειας 
της αρχικής σύμβασης «Καθαρισμός και ανακαίνιση βαφής ιστών Η-Φ εντός των 
Διοικητικών Ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2019-2020» και της 
συμπληρωματικής κατά εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 03.06.2023, για τους 
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προαναφερόμενους λόγους, συνεπεία αντικειμενικών λόγων που καθιστούν αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Πάροχο.  
Η παράταση της σύμβασης χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Παρόχου να εγείρει οποιαδήποτε 
απαίτηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης. 

 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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