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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 179/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 52671/20-01-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής 
που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 59ο  
Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης «Πιλοτική προμήθεια, εγκατάσταση, 
λειτουργία και συντήρηση για ένα έτος, καμερών ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη 
και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας στον κόμβο Ποσειδώνος - Καλαμακίου», με 
Πάροχο της εταιρεία ΕΛ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ATS TRAFFIC SYSTEMS ADVANCED 
TECHNOLOGY. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• 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 Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Θεοφανόπουλο (Υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Της υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018)  Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός 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 Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις». 

6. 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.)». 

7. Του άρθρου 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». 

8. Των υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
εγκυκλίων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 
την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

9. Τη σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις των Δήμων, 
Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, όταν διεξάγεται διαγωνισμός από την 
Περιφέρεια η απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, 
κατ΄ άρθρο 176 παρ. 1 περ. γ’ του Ν.3852/2010. 

10. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρίθμ. οικ. 
499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την 
οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.   

11. Την υπ’  αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).  

 
Και αφού λάβαμε υπόψη:  
1. Την με αρ. πρωτ. 58263/31.05.2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης ΣΑΕΠ 

585, (ΑΔΑ: 66ΠΑ465ΧΙ8-ΗΗ2), με την οποία έγινε η χρηματοδότηση της σύμβασης από την 
ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500063 του Π.Δ.Ε. (ως υποέργο).  

2. Τη με αρ. 866/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 

3. Τη με αρ. πρωτ. 1780/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία κατακυρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός στην εταιρεία ATS TRAFFIC 
SYSTEMS ADVANCED TECHNOLOGY. 

4. Την από 02/11/2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη 
Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ATS TRAFFIC SYSTEMS ADVANCED 
TECHNOLOGY. 

5. 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 διάρκειάς 
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της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. …………..» 

6. Τη με αρ. πρωτ. 36046/14.1.2022 επιστολή του Παρόχου με την οποία αιτείται παράταση της 
συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μέχρι 2.8.2022 προκειμένου να εξαντληθούν οι 
συμβατικές ποσότητες για τη συντήρηση των καμερών.  

 
Και επειδή : 
1. Στη διακήρυξη αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες εκ των 

οποίων τους τρεις (3) πρώτους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των δύο (2) καμερών και του 
λοιπού εξοπλισμού (μονάδες επικοινωνίας, κεντρικός υπολογιστής κ.λπ.) που προβλέπονται 
στο ΑΤ1 του Τιμολογίου και τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, θα παρέχονται υπηρεσίες 
συντήρησης σύμφωνα να αναφερόμενα στο άρθρο με ΑΤ2 του Τιμολογίου.  

2. Το γεγονός ότι οι προαπαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες από την Τροχαία για την 
εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών, εκδόθηκαν στις 11.6.2021 και 06.07.2021 
(αποφάσεις: 18976/11.6.21 & 19065/6.7.2021), μετά την έκδοση των οποίων 
εγκαταστάθηκαν στις 07 & 08.07.2021 οι κάμερες και στις 22.7.21 ο υπολογιστής για τη 
διαχείριση των καμερών, στο τμήμα τροχαίας Καλλιθέας έπειτα από συνεννόηση με την  
Τροχαία.  

3. Ο Πάροχος, σύμφωνα με το Α.Τ.2, είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
διακήρυξη, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, να παρέχει υπηρεσίες 
συντήρησης για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης, δηλαδή για 12 μήνες. Η 
περίοδος συντήρησης άρχεται την 02.08.2021 ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκε 
οριστικά (όπως προκύπτει από το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής) από την Επιτροπή 
Παραλαβής ο εξοπλισμός και οι εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία.  

4. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η περίοδος συντήρησης του εξοπλισμού, στα πλαίσια 
του άρθρου Α.Τ.2 του Τιμολογίου, δεν μπορούσε να ξεκινήσει στην προβλεπόμενη από τη 
σύμβαση ημερομηνία (02.02.2021),  χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, 
αλλά σε λόγους που την καθιστούσαν αντικειμενικώς αδύνατη, καθότι έπρεπε να προηγηθεί 
η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας από την Τροχαία σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 287/2001 (ΦΕΚ/Α’/198/11.9.2001) .  

5. Με το από 19.01.2022 Πρακτικό της, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών γνωμοδοτεί ότι 
αποδέχεται την παράταση της σύμβασης «Πιλοτική προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και 
συντήρηση για ένα έτος, καμερών ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και 
καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας στον κόμβο Ποσειδώνος - Καλαμακίου», με 
Πάροχο της εταιρεία ΕΛ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ATS TRAFFIC SYSTEMS 
ADVANCED TECHNOLOGY, για λόγους που δεν οφείλονται στον πάροχο αλλά σε λόγους 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την παράδοση όλων των ποσοτήτων των υπηρεσιών 
του άρθρου Α.Τ.2 μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης ΣΗΜ-2/19 
(2.2.2022), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ποσότητες της σύμβασης. 

6. Το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι μικρότερο από το 50% του αρχικού  
συμβατικού χρόνου της συνολικής συμβατικής προθεσμίας (15 μήνες).  

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

τη χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης «Πιλοτική προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για ένα έτος, καμερών 
ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας 
στον κόμβο Ποσειδώνος - Καλαμακίου» κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 
02.08.2022 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν 
κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου της σύμβασης, συνεπεία αντικειμενικών λόγων που 
καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων 
στον Πάροχο. 
Η παράταση της σύμβασης χορηγείται 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 
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κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
τη χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης «Πιλοτική προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για ένα έτος, καμερών 
ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας 
στον κόμβο Ποσειδώνος - Καλαμακίου» κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 
02.08.2022 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν 
κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου της σύμβασης, συνεπεία αντικειμενικών λόγων που 
καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, χωρίς την επιβολή κυρώσεων 
στον Πάροχο. 
Η παράταση της σύμβασης χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Παρόχου να εγείρει οποιαδήποτε 
απαίτηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης. 
 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει 

την ανωτέρω απόφαση. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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