
 

 1 

                   
 
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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3749/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 17ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση παράτασης 1ηςτμηματικής προθεσμίας της σύμβασης «Εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και προσθήκη μονάδας επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου ΣΗΜ», παρόχου«ΣΗΜ Ε.Ε.», 
προϋπολογισμού: #74.392,56 €# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ πρωτ:15044/06-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη:  

1. Του Ν. 3852/07-06-10 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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3. Της αρ. υπ’ αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 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. 

5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 
42Α’), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

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

7. 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.)». 

8. Την υπ’ αριθμ. 1152/2018 (ΑΔΑ:6ΔΕΚ7Λ7-ΘΩ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού που έγινε στις 24.04.2018 για την ανάδειξη  Παρόχου της σύμβασης 
«Εγκατάσταση, προγραμματισμός και προσθήκη μονάδας επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου 
ΣΗΜ», προϋπολογισμού 74.392,56 € με ΦΠΑ, στη μειοδότρια εταιρεία «ΣΗΜ Ε.Ε.» που 
πρόσφερε χαμηλότερη τιμή 72.013,00 € με ΦΠΑ. 

9. Τη σύμβαση προμήθειας που υπογράφθηκε στις 12/06/2018 για ποσό 72.013,00 € (με ΦΠΑ) 
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

10. Το Παράρτημα Α παράγραφος Γ.1 της διακήρυξης στο οποίο ορίζονται :  
11. α)Τρείς διαδοχικές τμηματικές προθεσμίες με την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια της 

πρώτης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, οι 
υπόλοιπες δύο (2) σε τρεις μήνες (3) εκάστη. Η συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης 
της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 11/06/2019. 
β) Οτι το σύνολο της προμήθειας των ποσοτήτων που θα παραδοθεί στην 1ητμηματική 
προθεσμία, ήτοι έως 12.12.2018,είναι 50 ρυθμιστές. 

12. Την μεαρ. πρωτ. 15044/26.11.2018 επιστολή του παρόχου«ΣΗΜ Ε.Ε.»με την οποία ζητά 
παράτασητου χρόνου παροχής υπηρεσιών της 1ης τμηματικής προθεσμίας κατά τουλάχιστον 
εξήντα (60) ημέρες,επειδή θα προστεθούν επιπλέον δομικά στοιχεία εντός του ρυθμιστή, τα 
οποία δεν περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο άρθρο της σύμβασης, το οποίο αφορά μόνο 
μονάδες ασύρματης επικοινωνίας. Ήτοι θα καθυστερήσει η παροχή των υπηρεσιών που 
προβλέπονται στη σύμβαση πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η 1ητμηματική 
προθεσμία (12.12.2018), όχι από δική του υπαιτιότητα, αλλά λόγωτου ότι η Υπηρεσία ζήτησε 
την ανακαίνιση και την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού μέρους των ρυθμιστών, σύμφωνα και 
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD384«Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», 
απαίτηση η οποία έγινε αποδεκτή από την κατασκευάστρια εταιρεία «ΣΗΜ Ε.Ε.» αδαπάνως 
για την Περιφέρεια Αττικής, έως 10.02.2019. 

Και επειδή : 
Τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 
α) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του 50% του αρχικού συμβατικού 
χρόνου εκτέλεσης 
β) Δεν υπάρχει υπαιτιότητα του παρόχου, άρα η παράταση πρέπει να δοθεί χωρίς παράλληλη 
επιβολή κυρώσεων 

 
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 1ης τμηματικής 
προθεσμίας της σύμβασης «Εγκατάσταση, πργραμματισμός και προσθήκη μονάδας 
επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου ΣΗΜ»,κατά εξήντα (60) ημέρες, για λόγους που δεν 
οφείλονται στον Πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή των 
υπηρεσιών εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.  
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Η παράταση να χορηγηθεί 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 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16 παράτασης της 1ης τμηματικής 
προθεσμίας της σύμβασης «Εγκατάσταση, πργραμματισμός και προσθήκη μονάδας 
επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου ΣΗΜ»,κατά εξήντα (60) ημέρες, για λόγους που δεν 
οφείλονται στον Πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή των 
υπηρεσιών εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.  
 
Η παράταση χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του παρόχου να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης 

 
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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