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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 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 220/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, 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. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 54ο  

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας 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 Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 
•     Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
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1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».                  

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
4. 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). 

5. Την Απόφαση 2668/2017 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
εγκρίθηκε 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%. 

6. Την υπ’ αριθμ. 3199/2017 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. 

7. 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. 

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

9. Ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε 24 μήνες ήτοι έως 23.2.2020 
10. Την υπ’ αριθμ. 2088/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκε παράταση των τμηματικών προθεσμιών των άρθρων του Τιμολογίου με 
Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 & Α.Τ.7 εντός της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης. 

11. Το άρθρο 2.7 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 στις παρακάτω περιπτώσεις : 
α) ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης 
β) σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Παρόχου υπό τις εξής προϋποθέσεις : 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 

ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Πάροχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
Παρόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού  
συμβατικού χρόνου της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών.  

12. 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.» 

13. Την παρ.1 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία στις διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με 
αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη 
ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

14. Το από 47375/20.1.20 αίτημα του Παρόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης της σύμβασης. 
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Και επειδή : 
 
1. Στις ποσότητες Προϋπολογισμού των άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.16  έχει γίνει, με την υπογραφή της 

σύμβασης, προσαύξηση ποσοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/16. Οι υπηρεσίες 
των άρθρων αυτών παρέχονται και τιμολογούνται μηνιαία. Μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
(23.2.2020) προϋπολογίζεται ότι θα έχουν καταναλωθεί όσον αφορά το άρθρο Α.Τ.1 τα 41.733 
τεμ.  (από 47.961 τεμ. που είναι οι συμβατικές ποσότητες) ενώ από το άρθρο Α.Τ.16 τα 72 
τεμ. (από 81 τεμ. που είναι οι συμβατικές ποσότητες). Οι υπολειπόμενες ποσότητες των 6.228 
τεμ. και 9 τεμ. αντίστοιχα εκτιμάται ότι θα επαρκέσουν για επιπλέον χρονικό διάστημα περίπου 
τρεισήμισι μηνών για το Α.Τ.1 και τριών μηνών για το Α.Τ.16 

2. Οι ποσότητες των άρθρων Α.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6, Α.Τ.7, Α.Τ.10 και Α.Τ.13 δεν έχουν εξαντληθεί 
και δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη λήξη της σύμβασης (23.2.2020), για τους εξής 
αντικειμενικούς λόγους : 

 α)  όσον αφορά στα άρθρα Α.Τ.5, Α.Τ.6, Α.Τ.10 & Α.Τ.13, δεν έχει προχωρήσει, στα πλαίσια 
της σύμβασης ΣΗΜ-2/17, η μετατροπή των υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας από 
υψηλή σε χαμηλή τάση, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των 
σηματοδοτών Led χαμηλής τάσης. Με την έναρξη της νέας σύμβασης ΣΗΜ-2/19 
(1.11.2019) η Υπηρεσία έδωσε εντολή (αρ.πρωτ. 39420/16.1.2020) για έναρξη των 
ανωτέρω εργασιών περί τις 20.1.2020 οπότε το εναπομείναν διάστημα μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης (23.2.2020) δεν επαρκεί για την εκτέλεση του συνόλου  των ποσοτήτων. 

β)  όσον αφορά στο άρθρο Α.Τ.4 η εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν προηγούμενα δεν 
προχωρήσουν οι εργασίες του άρθρου Α.Τ.5  

γ)  όσον αφορά στο άρθρο Α.Τ.7 οι εντολές που έχουν δοθεί για κατασκευή νέων ή επισκευή 
παλαιών ανιχνευτών δεν προβλέπεται να είναι ικανές για την κάλυψη του συνόλου των 
συμβατικών ποσοτήτων μέχρι 23.2.2020.  

3. Η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, όπως προκύπτει από τα παραπάνω 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
1. Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν.4412/16 παράτασης της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 23.6.2020 (που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 17% του αρχικού συμβατικού χρόνου). 

2. Τον καθορισμό τεσσάρων (4) επιπλέον τμηματικών προθεσμιών για την παροχή των 
υπηρεσιών του άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ. 1 και τριών (3) επιπλέον τμηματικών 
προθεσμιών για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ.16. Οι 
προθεσμίες θα είναι διαδοχικές, η διάρκεια εκάστης θα είναι ένας (1) μήνας και θα άρχονται 
από την ημερομηνία έναρξης της παράτασης (23.2.2020) και θα ολοκληρώνονται αντίστοιχα σε 
κάθε μηνιαία επέτειο, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα.  
Τον καθορισμό μιας (1)επιπλέον τμηματικής προθεσμίας για κάθε ένα  από τα άρθρα Α.Τ. 4, 
Α.Τ.5, Α.Τ.6, Α.Τ.7, Α.Τ.10 και Α.Τ.13. Η προθεσμία θα άρχεται από την ημερομηνία έναρξης 
της παράτασης (23.2.2020) και θα ολοκληρωθεί με το πέρας της παράτασης της σύμβασης 
(23.6.2020). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
3. Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν.4412/16 παράτασης της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 23.6.2020 (που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 17% του αρχικού συμβατικού χρόνου). 

4. Τον καθορισμό τεσσάρων (4) επιπλέον τμηματικών προθεσμιών για την παροχή των 
υπηρεσιών του άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ. 1 και τριών (3) επιπλέον τμηματικών 
προθεσμιών για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ.16. Οι 
προθεσμίες θα είναι διαδοχικές, η διάρκεια εκάστης θα είναι ένας (1) μήνας και θα άρχονται 
από την ημερομηνία έναρξης της παράτασης (23.2.2020) και θα ολοκληρώνονται αντίστοιχα σε 
κάθε μηνιαία επέτειο, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα.  
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Τον καθορισμό μιας (1) επιπλέον τμηματικής προθεσμίας για κάθε ένα  από τα άρθρα Α.Τ. 4, 
Α.Τ.5, Α.Τ.6, Α.Τ.7, Α.Τ.10 και Α.Τ.13. Η προθεσμία θα άρχεται από την ημερομηνία έναρξης 
της παράτασης (23.2.2020) και θα ολοκληρωθεί με το πέρας της παράτασης της σύμβασης 
(23.6.2020). 

 
 

 
 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

Τα μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

•  
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