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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2204/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 23ο εκτός ημερήσιας διάταξης   
Άσκηση του δικαιώματος παράτασης συνολικού προϋπολογισμού:  82.151,49 €  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το 1ο τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες 
συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018» & της 
συνολικής παράτασης εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της 
επικέιμενης λήξης της προθεσμίας του έργου στις 05-09-2019, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ.Καρυώτη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  
για τα εξής: 
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 

438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/05 Σεπτεμβρίου 2017 (ΦΕΚ Β’ 3051) Απόφαση του 
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την με αριθμ. 37419/13479/8 Μαΐου 2018(ΦΕΚ 
Β΄1661) Απόφαση «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, 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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τη χρηματοδότηση του έργου που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 2016ΕΠ58500007 

του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

6. Την υπ’ αριθμ. 163/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική δημοπράτηση, και η αποστολή δημοσίευσης 
αυτής . 

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

8. Την υπ’ αριθ. 632/2017/23.03.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του 1ου σταδίου του διαγωνισμού και την αποσφράγιση των 
«υπο» φακέλων των οικονομικών προσφορών και των πέντε (5) διαγωνιζόμενων. 

9. Την υπ’ αριθ. 896/12.04.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία αναδείχτηκε ως προσωρινός πάροχος για το 1ο τμήμα της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-
02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής 
για 2017-2018», η εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», με τελική τιμή, μετά τις προσαυξήσεις των 
συμβατικών ποσοτήτων, 3.356.067,89 € (τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξήντα 
επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά) (με ΦΠΑ) 

10. Την υπ’ αριθ. 1201/19.05.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία έγινε οριστική κατακύρωση της υπό δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία 
«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το 1ο τμήμα, με 
τελική δαπάνη 3.356.067,89 € (τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ 
και ογδόντα εννέα λεπτά) με Φ.Π.Α. 

11. Την από 06.07.2017 υπογραφθείσα σύμβαση μεταξύ της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και της Περιφερειάρχη 
Αττικής για συνολικό ποσό 3.356.067,89€ με το ΦΠΑ και διάρκεια σύμβασης, μετά την προσαύξηση 
των ποσοτήτων, 26 μηνών. 

12. Την υπ’ αριθ. 3003/08.11.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης του 1ου Τμήματος της παροχής υπηρεσιών για 
επιπλέον ποσό 253.416,32€ με το ΦΠΑ . 

13. Την από 18.04.2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και της Περιφερειάρχη 
Αττικής για συνολικό ποσό 253.416,32€ με το ΦΠΑ η οποία δεν τροποποιεί την αρχική διάρκεια της 
σύμβασης (26 ΜΗΝΕΣ).  

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 

1. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47679/13.08.2019 έγγραφό του το Ελεγκτικό Συνέδριο Ε& ΣΤ &Ζ 
Κλιμάκια, μας κοινοποίησε την 531/2019 πράξη του Ζ Κλιμακίου του, σύμφωνα με την οποία 
κρίθηκε ότι κωλύεται εν μέρει η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης της διάδοχης παροχής 
Υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συντήρησης  Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 
για τα έτη 2019-2020». Συγκεκριμένα με την εν λόγω απόφαση κωλύεται η υπογραφή της 
σύμβασης για το πρώτο τμήμα της εν λόγω παροχής στην ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ λόγω εσφαλμένης 
αναγραφής στην αρ. 1813/12-07-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής του ποσού για το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση σε αυτή. Εκ παραδρομής 
αναγράφηκε ότι το ποσό είναι 3.781.008,00 € με το ΦΠΑ αντί του ορθού ποσού των 
3.663.965,69 με το ΦΠΑ το οποίο και αντιστοιχεί στο ποσό της οικονομικής προσφοράς της 
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ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ σύμφωνα και με το πρακτικό δευτέρου σταδίου της Επιτροπής Διαγωνισμού 
2. Η εν λόγω παροχή είναι κομβικής σημασίας για την οδική ασφάλεια διότι με αυτή συντηρούνται 

οι ρυθμιστές του συνόλου των σηματοδοτούμενων κόμβων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και 
τα τρία κέντρα Φωτεινής Σηματοδότησης. Η συμβατική διάρκεια της υφιστάμενης παροχής  
Υπηρεσιών για το πρώτο Τμήμα παρέρχεται την 06-09-19 και από αυτή την ημερομηνία και 
εντεύθεν δεν θα υπάρχει –λόγω του απολύτως εξειδικευμένου αντικειμένου- καμία δυνατότητα 
συντήρησης για 881 ρυθμιστές εγκαταστάσεων Φ.Σ. και δύο κέντρα Φ.Σ. 

3. Στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης αναγράφεται ότι :«Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται μονομερώς, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να ασκήσει ή όχι δικαίωμα παράτασης. Το δικαίωμα 
αυτό, αφορά αναλυτικά τα άρθρα και τις ποσότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα IV 
(προϋπολογισμός)» 
Στο ίδιο άρθρο αναγράφεται και η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος παράτασης η οποία για το 
πρώτο τμήμα ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 384.222,06 € με το ΦΠΑ 

4. Η εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 δύναται 
να τροποποιηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις «… Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν 
τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν 
Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών και του (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της 
καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων…» 
Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι συνολικού κόστους 82.151,49 € (με ΦΠΑ). Ως εκ τούτου η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων με το ΦΠΑ ανέρχεται σε 82.151,49€ + 253.412,60€ = 
335.564,09 € δηλαδή είναι μικρότερη από το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης το οποίο 
είναι 10% * 3.356.067,89 = 335.606,79 € 
Βάση των ανωτέρω πληρούνται οι νόμιμες (α) και (β) προϋποθέσεις. 

5. Το εν λόγω δικαίωμα παράτασης αφορά στα ακόλουθα άρθρα και ποσότητες : 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ/Μ 
A.T

. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΕΣ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΝΑΣ 1 1 18.800,00 18.800,00 
2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΝΑΣ 2 1 3.760,00 3.760,00 
3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΜΗΝΑΣ  5 1 3.760,00 3.760,00 
4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΕΜ. 6 708     56,40 39.931,20 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 66.251,20 € 

 ΦΠΑ 24% 15.900,29 € 

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 82.151,49 € 

 
και θα εκτελεστεί κατά το διάστημα από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ήτοι από την 7η 
Σεπτεμβρίου 2019  και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων, με την επιφύλαξη της παρακάτω 
παραγράφου 7.  

6. Ασκήθηκε αίτηση ανάκλησης κατά της 531/19 πράξης του Ελεγκτικού από την Αναθέτουσα 
Αρχή η οποία θα συζητηθεί στις 23.08.19, με συνημμένη την ορθή επανάληψη της απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ : 67Φ97Λ7-ΣΝ2) και το σχέδιο σύμβασης  για το ορθό ποσό 
των 3.663.956,69 με το ΦΠΑ.  

7. Αν η αίτηση ανάκλησης γίνει αποδεκτή και κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης 
του διάδοχου έργου, τότε με την υπογραφή αυτής, η υπό κατάρτιση σύμβαση παύει να ισχύει. 
Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση για το υπόλοιπο των συμβατικών ποσοτήτων των 
προαναφερόμενων άρθρων (Α.Τ.1, Α.Τ.2, Α.Τ.5 & Α.Τ.6) που δε θα εξαντληθούν, ο Πάροχος 
δεν θα δύναται να εγείρει καμία απαίτηση για την πληρωμή τους. 

ΑΔΑ: 6ΝΝ27Λ7-ΒΑ8



 4 

8. Για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, το σύνολο των συμβατικών 
ποσοτήτων των άρθρων Α.Τ.7 «Μηνιαία άρση βλαβών μονάδος επικοινωνίας ρυθμιστών με 
σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών» & Α.Τ.8 «Μηνιαία επιτήρηση και άρση 
βλαβών καλωδιακού δικτύου επικοινωνίας ρυθμιστών» του Τιμολογίου, δεν προβλέπεται να 
εξαντληθούν έως τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ήτοι έως την 6η Σεπτεμβρίου 2019 και θα 
απαιτηθεί επιπλέον διάστημα δύο μηνών προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 
προαναφερομένων συμβατικών υπηρεσιών.  
 

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

1. Την άσκηση του δικαιώματος παράτασης συνολικού προϋπολογισμού:  82.151,49 €  για το 1ο 
τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018»  

2. Την συνολική παράταση εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 6 
Νοεμβρίου 2019. 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την άσκηση του δικαιώματος παράτασης συνολικού προϋπολογισμού:  82.151,49 €  για το 1ο τμήμα 
της Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018»  
Την συνολική παράταση εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 6 Νοεμβρίου 
2019. 
 
Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαρίας Πελέκης δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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