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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 63 538 
  213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 139/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 
 

Θέμα 45ο 
Έγκριση παράτασης 2ης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης «Εγκατάσταση, προγραμματισμός 
και προσθήκη μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου MTC» προϋπολογισμού 
217.148,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., παρόχου της «SWARCO ΗΕLLAS A.E.». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος  
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα Πανάγου η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας  υπόψη:  
1. Το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τη 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. Το 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. Το 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. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

7. Την υπ’ αρίθμ.  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. Το άρθρο 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». 

9. Την υπ’ αρίθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540Β’) Απόφασης του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

10. Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011. 

11. Την αρ. 1816/2019 (ΑΔΑ : 6OΨΔ7Λ7-1ΥΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 
την οποία εγκρίθηκε η παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης «Εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και προσθήκη μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου MTC» 
κατά τρείς (3) μήνες δηλαδή μέχρι 18-12-2019. 

12. Τη σύμβαση παροχής Υπηρεσίας που υπογράφθηκε στις 18/3/2019 για ποσό 217.148,80 € (με 
ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

13. Το άρθρο 1.3 της διακήρυξης στο οποίο ορίζονται :  
A) Δύο διαδοχικές τμηματικές προθεσμίες, διάρκειας έξι (6) μηνών έκαστη από την υπογραφή 

της σύμβασης, η δε συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης είναι δώδεκα 
(12) μήνες, δηλαδή μέχρι 17/3/2020. 

B) Εντός εκάστης τμηματικής εξ αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ήμισυ των 
ποσοτήτων των άρθρων Α.Τ. 1 (88 τεμάχια) και Α.Τ. 2  (88 τεμάχια) του Τιμολογίου.  

14. Την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412 σύμφωνα με την οποία ο συμβατικός χρόνος της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται κατά 50%. 

15. Το αρ. πρωτ. 851467/20-12-2019 αίτημα του παρόχου «SWARCO ΗΕLLAS A.E.» με το οποίο 
ζητά παράταση του χρόνου παροχής υπηρεσιών της 2ης τμηματικής προθεσμίας (η οποία λήγει 
στις 17/3/2020) κατά τρεις (3) μήνες,  για τους παρακάτω λόγους :  

• Η 1η τμηματική ολοκληρώθηκε στις 18-12-2019 σύμφωνα με την αρ.1816/2019 Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής (με την οποία είχε χορηγηθεί τρίμηνη παράταση) για το ήμισυ 
των ποσοτήτων της σύμβασης δηλ. 88 τεμαχίων. Για να ολοκληρωθεί και η 2η τμηματική 
προθεσμία απαιτείται το υπόλοιπο ήμισυ των ποσοτήτων δηλ. 88 τεμάχια επιπλέον. Ο 
αριθμός των ρυθμιστών που έχουν παραληφθεί από την αποθήκη της Υπηρεσίας από την 
αρχή του έργου μέχρι σήμερα προκειμένου να τοποθετηθεί σε αυτούς μονάδα 
επικοινωνίας, ανέρχεται στους 117 λειτουργικούς ρυθμιστές. Εξ’ αυτών οι 88 ρυθμιστές 
είναι η ποσότητα της 1ης τμηματικής προθεσμίας, οπότε υπολείπονται μόνο 29 ρυθμιστές 
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για την 2η τμηματική, μη επαρκής αριθμός για την κάλυψή των ποσοτήτων αυτής. 
Προκειμένου να συμβεί αυτό πρέπει να λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες : 
1.  Έλεγχος ορθής λειτουργίας 19 ρυθμιστών από αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας μας, 

οι οποίοι έχουν παραδοθεί από τον πάροχο του 2ου Τμήματος της σύμβασης ΣΗΜ 2/17, 
στην αποθήκη της Υπηρεσίας μας. 

2. Εξειδικευμένος έλεγχος και επιδιόρθωση από τον πάροχο του 2ου Τμήματος της 
σύμβασης ΣΗΜ 2/17 έτερων 58 ρυθμιστών κυκλοφορίας προτού να δοθούν στον 
πάροχο της σύμβασης «Εγκατάσταση, προγραμματισμός και προσθήκη μονάδας 
ασύρματης επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου MTC» οι οποίοι κατά τη διαδικασία 
αποξήλωσης και μεταφοράς  τους κατέστησαν μη λειτουργικοί. 

• Προτείνεται η αντικατάσταση μέρους των ρυθμιστών κυκλοφορίας τύπου MTC τεχνολογίας 
SWARCO, που θα εγκατασταθούν με την παρούσα παροχή υπηρεσιών και στους οποίους 
θα εγκατασταθεί μονάδα ασύρματης επικοινωνίας με ανώτερη βαθμίδα, με καινούργιους 
ρυθμιστές κυκλοφορίας νεότερης τεχνολογίας (ιδίου κατασκευαστή SWARCO) τύπου 
ACTROS, (ο οποίος καλύπτει την εθνική προδιαγραφή [απόφαση ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254/8-5-
2014 (ΦΕΚ 1321Β/2014) σύμφωνα με την με αριθμ.0441.006.3.01/2019 πιστοποίηση της 
εταιρείας Labor SA] χωρίς επιπλέον δαπάνη για την Περιφέρεια Αττικής. Ο Πάροχος θα 
πληρωθεί τη συμβατική δαπάνη για την εγκατάσταση του ρυθμιστή κυκλοφορίας και την 
προσθήκη μονάδας επικοινωνίας. Ο λόγος είναι η εξοικονόμηση χρόνου αφού είναι πολύ 
απλούστερο τεχνικά άρα και ταχύτερο χρονικά να εγκατασταθεί μονάδα επικοινωνίας σε 
νεότερο ρυθμιστή ACTROS, απ’ ότι σε ρυθμιστή MTC,  

Ο αριθμός των ρυθμιστών MTC που θα αντικατασταθούν με ρυθμιστές ACTROS, θα καθοριστεί 
από την Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τυχόν τεχνικές δυσκολίες που θα παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκεια του έργου, την πολυπλοκότητα της προς εφαρμογή μελέτης, τη διαθεσιμότητα σε 
ρυθμιστές κυκλοφορίας MTC στις αποθήκες της κλπ. 

 
 

Και επειδή : 
Α. Για την παράταση : 
1. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από το 50% του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παροχής υπηρεσιών.  
2. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 217 του Ν.4412/16 στην περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,  δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

Β. Για την τοποθέτηση ρυθμιστών ACTROS 
3. Η αντικατάσταση των ρυθμιστών MTC με καινούργιους ρυθμιστές νεότερης τεχνολογίας 

ACTROS θα γίνει χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για την Περιφέρεια Αττικής 
4. Η Υπηρεσία μας έχει ήδη εγκαταστήσει ρυθμιστές ACTROS σε 36 διασταυρώσεις εντός της 

Περιφέρειας Αττικής, που λειτουργούν απρόσκοπτα και με πολύ μικρό αριθμό βλαβών. 
5. Οι ρυθμιστές ACTROS πληρούν την Εθνική Προδιαγραφή [απόφαση ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254/8-5-

2014 (ΦΕΚ 1321Β/2014) σύμφωνα με την με αριθμ.0441.006.3.01/2019 πιστοποίηση της 
εταιρείας Labor SA]  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1. Την χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της 2ης τμηματικής 
προθεσμίας της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
προσθήκη μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου MTC», κατά τρεις (3) 
μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται στον Πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών εντός της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας 
περαίωσης  

και  
2. Την έγκριση της εγκατάστασης με την παρούσα παροχή υπηρεσιών, καινούργιων 

ρυθμιστών κυκλοφορίας κατασκευής SWARCO νεώτερου τύπου ACTROS, χωρίς επιπλέον 
δαπάνη για την Περιφέρεια Αττικής πέραν της συμβατικής δαπάνης για την εγκατάσταση 
του ρυθμιστή μετά της μονάδας επικοινωνίας αυτού με ανώτερη βαθμίδα. 
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Η παράταση της τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης 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 

 
 

1. Την χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της 2ης τμηματικής 
προθεσμίας της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Εγκατάσταση, προγραμματισμός και 
προσθήκη μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου MTC», κατά τρεις (3) 
μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται στον Πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών εντός της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας 
περαίωσης. 
  

2. Την έγκριση της εγκατάστασης με την παρούσα παροχή υπηρεσιών, καινούργιων 
ρυθμιστών κυκλοφορίας κατασκευής SWARCO νεώτερου τύπου ACTROS, χωρίς επιπλέον 
δαπάνη για την Περιφέρεια Αττικής πέραν της συμβατικής δαπάνης για την εγκατάσταση 
του ρυθμιστή μετά της μονάδας επικοινωνίας αυτού με ανώτερη βαθμίδα. 

 
Η παράταση της τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης χορηγείται  χωρίς το δικαίωμα του 
Παρόχου να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον 
αποζημίωσης. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ Τημπλαλέξης Γρηγόριος και τα 
αναπληρωματικά μέλη κκ  Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν 
λευκό. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
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