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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2009/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, 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: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 57ο  
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης : «Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών 
πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων», προϋπολογισμού 
15.576,26 ευρώ με το ΦΠΑ, αναδόχου ΠΥΡ-ΠΑΝ Sale Product State ΙΚΕ. 
 
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 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Την υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ/τ.Β΄/1661/11-5-2018) περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄/09-04-1999). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

5. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27.10.2011). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06-12-2016) και ισχύει. 

7. Tην υπ. αριθμ. 94410/4-2-21 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών περί κατακύρωσης 
του διαγωνισμού του θέματος. 

8. Τα συμβατικά τεύχη και την από 26-4-21 σύμβαση.  
9. Την αρ. 943/21 απόφασης της ΟΕ περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής και 

παρακολούθησης 
10. Το φάκελο της σύμβασης. 
11.  Την από 13-5-22 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης 7 μηνών (έως 26/1/23) 
12. Την 1291/2022 απόφαση της ΟΕ περί παράτασης έως 26/9/2022 
13. Το αρ. πρωτ. 829433/1-9-22 έγγραφο της ΔΤΕ 
14. Την από 7-9-22 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης προς 

την Ο.Ε.  
ΕΠΕΙΔΗ 

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής λήγει στις 26-9-2022. 
2. Στην παρ.2 του αρ. 217 του Ν. 4412/2016 αναφέρει «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». 

3. Η παράταση κρίνεται δικαιολογημένη διότι:  
α) Η προθεσμία που θέτει το αρ. πρωτ. 829433/1-9-22 έγγραφο της ΔΤΕ βρίσκεται οριακά με την 
ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης. 
β) Με την λήξη της παραπάνω προθεσμίας και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα απαιτηθούν 
επιπλέον ενέργειες 
4. Δεν τροποποιούνται οι οικονομικοί όροι της σύμβασης και ως εκ τούτου τηρούνται οι όροι της 

διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 
5. Παράταση κατά δύο (2) μήνες κρίνεται εύλογη.  
6. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εν λόγω εργασιών της σύμβασης δεν βεβαιώνεται ότι 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
7. Η αίτηση της αναδόχου είχε γίνει εμπρόθεσμα στις 13-5-22 και ζητούσε παράταση έως τις 

26/1/23. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

 Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης : «Έκδοση ή ανανέωση 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων»,  
προϋπολογισμού 15.576,26 ευρώ με το ΦΠΑ, αναδόχου ΠΥΡ-ΠΑΝ Sale Product State ΙΚΕ, κατά δύο 
(2) μήνες, ήτοι μέχρι 26-11-2022, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για αναπροσαρμογή τιμών ή άλλη 
επιπλέον αποζημίωση.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης: «Έκδοση ή ανανέωση 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων»,  
προϋπολογισμού 15.576,26 ευρώ με το ΦΠΑ, αναδόχου ΠΥΡ-ΠΑΝ Sale Product State ΙΚΕ, κατά δύο 
(2) μήνες, ήτοι μέχρι 26-11-2022, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για αναπροσαρμογή τιμών ή άλλη 
επιπλέον αποζημίωση.  
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή  υπερψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Θα υπερψηφίσουμε αλλά είναι πρόκληση το γεγονός 
ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στεγάζονται σε κτίρια που δεν έχουν ή εκκρεμεί η έκδοση ή η 
ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 

 

ΑΔΑ: 667Ο7Λ7-ΝΒΣ


		2022-09-21T13:17:39+0300
	Athens




