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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2088/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

Θέμα 56ο  
Έγκριση παράτασης της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρωνΑ.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 και Α.Τ.7 της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/15: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»Παρόχου«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Λεβέντη Αγγελική 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ. αριθμ. πρωτ.: 8585 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται 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. Τη με αρ.37419/13479/08.05.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.5.2018) περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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5. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από τον Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500070 της ΣΑΕΠ 585 
Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(ΑΔΑ:64ΕΞ465ΧΙ8-ΗΒ5). 

6. Την Απόφαση 2668/2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
εγκρίνεται το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που έγινε στις 28/09/2017, για την 
ανάδειξη Παρόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-05/15: Συντήρηση & Άρση 
βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: 
8.000.000,00 € (με ΦΠΑ), στη μειοδότρια εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με τελική δαπάνη, 
μετά τις προσαυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων, 3.983.994,79 € με ΦΠΑ 24%. 

7. Την υπ’ αριθμ3199/2017 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 του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με τελική δαπάνη 
3.983.994,79 € με ΦΠΑ, μετά τις προσαυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων. 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 77779/29-12-2017 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 361/2017 πράξη της του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

9. Την από 23/2/2018 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-05/15, μεταξύ της Περιφερειάρχη 
Αττικής και του παρόχου ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ. 

10. Ότι προβλέπεται στο αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ άλλων και η συνολική αντικατάσταση 
των υπαρχόντων ιστών και σηματοδοτών με γαλβανισμένους ιστούς και σηματοδότες τύπου 
LED χαμηλής τάσης, σε σηματοδοτικές εγκαταστάσεις κεντρικών αρτηριών του Λεκανοπεδίου 
Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου και της Ε.Σ.Υ.  

11. Το άρθρο Α-2 της Ε.Σ.Υ. παρ. 2.2.3 στο οποίο ορίζεται ότι για την παροχή των υπηρεσιών του 
άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ. 4 «Αποξήλωση αναρτημένου σηματοδότη δύο ή τριών πεδίων 
με λάμπα πυράκτωσης, αντικατάστασή του με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED και 
μετατροπή του αποξηλωθέντος σηματοδότη σε χαμηλό δύο ή τριών πεδίων.», ορίζονται 
τέσσερις (4) τμηματικές προθεσμίες οι οποίες είναι διαδοχικές, διάρκειας έξι (6) μηνών εκάστη 
και άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης. Εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας που 
ολοκληρώνεται την 23/8/2018 θα πρέπει να παρασχεθεί η υπηρεσία σε 320 τεμ. 
σηματοδοτών. 

12. Το άρθρο Α-2 της Ε.Σ.Υ. παρ. 2.2.4 στο οποίο ορίζεται ότι για την παροχή των υπηρεσιών των 
άρθρων του Τιμολογίου με 
 Α.Τ. 5 : « Αποξήλωση αναρτημένου σηματοδότη δύο ή τριών πεδίων τύπου LED υψηλής 

τάσης και αντικατάστασή του με αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής τάσης» και 
 Α.Τ. 6 : «Αποξήλωση απλού σηματοδότη δύο ή τριών πεδίων και αντικατάστασή του με 

αντίστοιχο σηματοδότη τύπου LED χαμηλής τάσης» 
αντίστοιχα, ορίζονται πέντε (5) τμηματικές προθεσμίες οι οποίες είναι διαδοχικές και άρχονται 
με την υπογραφή της σύμβασης. Εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας που ολοκληρώνεται 
την 23/8/2018 θα πρέπει να παρασχεθεί η υπηρεσία σε 290 τεμ. στο Α.Τ.5 και 1.285 τεμ. στο 
Α.Τ.6. 

13. Το άρθρο Α-2 της Ε.Σ.Υ. παρ. 2.2.5 στο οποίο ορίζεται ότι για την παροχή των υπηρεσιών των 
άρθρων του Τιμολογίου μεΑ.Τ. 7 «Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού 
οδοστρώματος, με μέτρα προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης», ορίζονται τέσσερις (4) 
τμηματικές προθεσμίες οι οποίες είναι διαδοχικές, διάρκειας έξι (6) μηνών εκάστη και άρχονται 
με την υπογραφή της σύμβασης. Εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας που ολοκληρώνεται 
την 23/8/2018 θα πρέπει να παρασχεθεί η υπηρεσία σε 125τεμ. ανιχνευτών. 

14. Την από 9.7.2018 επιστολή του Παρόχου ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ με την οποία ζητά παράταση της 
1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων  Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 και Α.Τ.7 για τους παρακάτω 
λόγους : 
α)  όσον αφορά τα άρθρα Α.Τ.5 & Α.Τ.6 δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία μετατροπής των 

ρυθμιστών κυκλοφορίας από υψηλή σε χαμηλή τάση στα πλαίσια του έργου ΣΗΜ-2/17, το 
οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντικατάσταση των σηματοδοτών. Επίσης η 
έναρξη των εργασιών βάσει του χρονοδιαγράμματος που εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής έχει οριστεί στις 10/7/2018, οπότε το εναπομείναν διάστημα για την ολοκλήρωση 
των ποσοτήτων της 1ης τμηματικής προθεσμίας (23.8.2018) δεν επαρκεί. 
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β)  όσον αφορά το άρθρο Α.Τ.4 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καθόσον στα πλαίσια του άρθρου 
αυτού θα εγκατασταθούν οι σηματοδότες που θα αποξηλωθούν στα πλαίσια του άρθρου 
Α.Τ.5.  

γ)  όσον αφορά το άρθρο Α.Τ.7 οι ποσότητες που έχουν προκύψει από τις βλάβες δεν 
προβλέπεται να καλύψουν τις ποσότητες για την κάλυψη της 1ης τμηματικής έως 23/8/18.  

15. Την παρ.2 του άρθρου 217 του Ν.4412/16 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 διάρκειας της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.» 

16. Το άρθρο 2.4 της Ε.Σ.Υ. στο οποίο ορίζεται ότι παράταση της συνολικής ή των τμηματικών 
προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών, μπορεί να χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού -
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παρόχου. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα 
της παράτασης θα πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου 
της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών. 

Και επειδή : 
1. Η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, αφού : 

α)  για τα άρθρα Α.Τ.5 & Α.Τ.6 που αφορούν στην παρούσα φάση την αντικατάσταση του 
συνόλου των ιστών και των σηματοδοτών στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις του οδικού άξονα 
Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου – Βασ. Σοφίας – Λ. Κηφισίας, κατόπιν αιτήματος τηςΔ/νσης 
Τροχαίας Αττικής αποφασίσθηκε η έναρξη των εργασιών να γίνει στις 10/7/2018, ώστε να είναι 
μειωμένη η κυκλοφορία λόγω απουσίας των πολιτών σε καλοκαιρινές διακοπές. Χωρίς την 
παρουσία της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των 
εργασιών.  
Εξάλλου στη σύμβαση της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-05/15 αναφέρεται ότι για την υλοποίηση 
της εργασίας αντικατάστασης των ιστών και των σηματοδοτών είναι απαραίτητη, για λόγους 
ασφαλείας (του εργατοτεχνικού προσωπικού και των πολιτών εν γένει), η επιτόπια παρουσία 
οργάνων της Τροχαίας, χωρίς την οποία η εργασία αυτή δεν θα είναι  δυνατόν να εκτελεστεί. 
Οι εργασίες αντικατάστασης των ιστών και των σηματοδοτών θα πραγματοποιηθούν σε 
42διαφορετικές σηματοδοτικές εγκαταστάσεις του οδικού άξονα που προαναφέρθηκε, η δε 
ολοκλήρωσή τους είναι χρονοβόρα, αφού κατά την εκτέλεσή τους ανακύπτουνδιάφορα 
κατασκευαστικά προβλήματα τα οποία απαιτούν χρόνο για να αποκατασταθούν. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι τέτοια μαζική αντικατάσταση ιστών και σηματοδοτών σε 
τέτοια έκταση και τέτοια ποσότητα δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν, επομένως τόσο για 
την Υπηρεσία όσο και για τον Πάροχο δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία όσον αφορά στους 
παράγοντες και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση των εργασιών.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε την αδυναμία θεμελίωσης των απλών ιστών στο προβλεπόμενο βάθος 
λόγω εύρεσης δικτύων ΟΚΩ, δυσκολίες αντικατάστασης ιστών με βραχίονα λόγω εναέριων 
δικτύων τραμ, τρόλεϊ, ΔΕΗ κ.λπ., αντικατάστασης υφιστάμενων καλωδίων σηματοδότησης 
λόγω βραχυκυκλωμάτων που προκαλούνται λόγω της φύσης των εργασιών, δυσκολίες στην 
αποξήλωση των παλαιών ιστών με βραχίονα λόγω οξείδωσης στα περικόχλια των αγκυρίων 
της βάσης κ.λ.π. Επίσης καθυστερήσεις προκαλούνται και από τη μεταφορά των 
μηχανημάτων του έργου (γερανοί, καλαθοφόρα, φορτηγά κ.λπ.) από ιστό σε ιστό δεδομένου 
ότι η αρτηρία είναι κεντρική με υψηλούς φόρτους διακινούμενων. 
Μελετώντας τις ανωτέρω συνθήκες προκύπτει ότι ηολοκλήρωση των εργασιών δεν είναι 
δυνατό να επιτευχθεί στο εναπομείναν χρονικό διάστημα από τις 10/7/2018 που ξεκίνησαν οι 
εργασίες μέχρι τη λήξη της 1ης τμηματικής προθεσμίας (23.8.2018).  
β)  για το άρθρο Α.Τ.4 που αφορά την αντικατάσταση αναρτημένων σηματοδοτών με 
λαμπτήρα πυράκτωσης με αναρτημένους σηματοδότες τύπου LED υψηλής τάσης, σε 
διάφορες σηματοδοτικές εγκαταστάσεις, επειδή μέρος των σηματοδοτών που θα 
επανεγκατασταθούν, θα προέλθουν από την αποξήλωση σηματοδοτών στα πλαίσια του 
άρθρου Α.Τ.5,η εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν προηγούμενα δεν προχωρήσουν οι 
εργασίες του άρθρου Α.Τ.5.  
γ)  για το άρθρο Α.Τ.7 που αφορά την κατασκευή βρόχου ανίχνευσης οι ποσότητες που έχουν 
προκύψει για κατασκευή νέων ή επισκευή παλαιών ανιχνευτών δεν προβλέπεται να είναι 
ικανές για την κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων της 1ης τμηματικής έως 23/8/18.  
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2. Η 1η τμηματική προθεσμία των άρθρων  Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 και Α.Τ.7λήγει την 23.8.2018 
3. Η διάρκεια της 1ης τμηματικής προθεσμίας όλων των προαναφερόμενων άρθρων ορίζεται σε 

έξι (6) μήνες επομένως η παράταση μπορεί να χορηγηθεί για τρεις (3) μήνες. 
4. Η ανωτέρω καθυστέρηση έναρξης των εργασιών των άρθρων  Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6σε 

συνδυασμό με τα ανακύπτοντα προβλήματα και τις επιπλέον καθυστερήσεις που αυτά 
προκαλούν, αναπόφευκτα συμπαρασύρουν εκτός της 1ης τμηματικής προθεσμίας και τις 
λοιπές τμηματικές προθεσμίες οι οποίες θα πρέπει να παραταθούν ανάλογα. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16 παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των 
υπηρεσιών  
α) της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 και Α.Τ.7της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/15: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»,κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/11/2018,για τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω και δεν οφείλονται στον Πάροχο.  
β) των παρακάτω τμηματικών προθεσμιών των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 4, Α.Τ.5 & Α.Τ.6 

ως εξής: 
Α.Τ. 4   2η τμηματική προθεσμία κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/5/2019 

3η τμηματική προθεσμία κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/11/2019 
Α.Τ. 5 & Α.Τ.6 : 2η τμηματική προθεσμία κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/2/2019 

3η τμηματική προθεσμία κατά εβδομήντα έξι ημέρες, ήτοι μέχρι την 7/8/2019 
4η τμηματική προθεσμία κατά εβδομήντα έξι ημέρες, ήτοι μέχρι την 7/1/2020 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16 παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των 
υπηρεσιών  
α) της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 και Α.Τ.7της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/15: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»,κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/11/2018,για τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω και δεν οφείλονται στον Πάροχο.  
β) των παρακάτω τμηματικών προθεσμιών των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 4, Α.Τ.5 & Α.Τ.6 

ως εξής: 
Α.Τ. 4:   2η τμηματική προθεσμία κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/5/2019 

3η τμηματική προθεσμία κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/11/2019 
Α.Τ. 5 & Α.Τ.6: 2η τμηματική προθεσμία κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 23/2/2019 

3η τμηματική προθεσμία κατά εβδομήντα έξι ημέρες, ήτοι μέχρι την 7/8/2019 
4η τμηματική προθεσμία κατά εβδομήντα έξι ημέρες, ήτοι μέχρι την 7/1/2020 

 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Α. Μπαλού δηλώνει λευκό. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
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