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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2442/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-
10-2022. 
  

Θέμα 67ο  
Έγκριση παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1, Α.Τ.2 και της 
συνολικής προθεσμίας περάτωσης της  προμήθειας  παροχής των υπηρεσιών «Προμήθεια, εγκατάσταση 
και λειτουργία ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης», Παρόχου ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε., 
προϋπολογισμού: 117.750,40€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καρυώτη, ο  οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

 
Έχοντας  υπόψη:  
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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.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Την υπ’ αριθμ. 1291/2018 (ΑΔΑ:Ω4ΖΜ7Λ7-Π7Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

4. Την υπ’ αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ:6Τ4Κ7Λ7-Η62) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην 
«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τελική δαπάνη  
117.750,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

5. Τη με αριθμ. απόφαση 133/5.05.2020 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την  οποία απορρίπτει την 
αίτηση του κ.  Γεωργίου  Καλογιάννη και κατά συνέπεια να αναδειχθεί μειοδότης η εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΤΕΒΕ, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

6. Την υπ’ αριθμ. 1539/202 (ΑΔΑ:6Θ2Π7Λ7-3ΙΟ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία κατακυρώνεται τελικά ο διαγωνισμός  στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ». 

7. Την από 04/11/2020 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής 
και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου  « ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ». 

8. Το άρθρο 6.1 της Ε.Σ.Υ. στο οποίο ορίζεται ότι παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών 
παράδοσης των υλικών, μπορεί να χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 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.  

9. Στο ίδιο άρθρο της ΕΣΥ αναφέρεται ότι στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου των 
τμηματικών προθεσμιών, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις.  

10. Το άρθρο 218 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζονται οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών 
προθεσμιών. 

11. Το με αρ. πρωτ.921115/26-09-2022 αίτημα του Παρόχου για παράταση της 2ης τμηματικής προθεσμίας 
των άρθρων με Α.Τ.1,Α.Τ.2 « α) Προμήθεια και εγκατάσταση Ρυθμιστή Χαμηλής Τάσης AC και β) 
Προμήθεια Μονάδας Φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών 
ανίχνευσης» και της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της εν λόγω παροχής. 
 
Και επειδή : 

1. Για την προμήθεια  των υλικών των  άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1, Α.Τ.2 που αφορούν στην « α) 
Προμήθεια και εγκατάσταση Ρυθμιστή Χαμηλής Τάσης AC και β) Προμήθεια Μονάδας Φωρατή 
οχημάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης», οι προθεσμίες είναι 
δύο (2) διαδοχικές, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών εκάστη και άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η καταληκτική ημερομηνία της 2ης τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής 
των  άρθρων με Α.Τ.1, Α.Τ.2 είναι η 4.11.2022. 

2. Ο  πάροχος με την από  26/09/2022 επιστολή του, αιτήθηκε παράταση της 2ης τμηματικής προθεσμίας 
των άρθρων Α.Τ.1, Α.Τ.2 συνεπώς και της συνολικής παράτασης της παροχής, καθότι  δεν 
ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες που προβλέπονταν και εκτιμά ότι έως τη λήξη της 2ης τμηματικής 
προθεσμίας δεν θα έχει ολοκληρώσει την αντίστοιχη συμβατική ποσότητα των άρθρων, για τους 
παρακάτω βάσιμους λόγους:  

        α) Υπήρξε αναγκαιότητα τροποποίησης των εγκεκριμένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δήμοι,  Δ.Ο.Υ.), 
μελετών για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης κόμβων και διαβάσεων 
πεζών, λόγω αδυναμίας εγκατάστασης των σηματοδοτών στην απαιτούμενη από τη μελέτη θέση, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει η αναγκαιότητα αλλαγής των θέσεων των σηματοδοτών και των χρόνων 
διαδοχής των ενδείξεών τους, στις εγκεκριμένες μελέτες. 
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β) Σύμφωνα την προμηθεύτρια εταιρεία η πανδημία έχει προκαλέσει διεθνώς προβλήματα και 
καθυστερήσεις στην παραγωγή και διανομή πρώτων υλών ( ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κλπ.) γεγονός που 
επηρεάζει τον προγραμματισμό παραγωγής των ρυθμιστών.  Ως εκ τούτου η παράδοση των ρυθμιστών 
και μονάδων φωρατών της 2ης τμηματικής προθεσμίας δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία 
λήξεως της παροχής  την   04-11-2022.   

 
 γ)  Οι  Δήμοι  αδυνατούν  να   ανταποκριθούν εγκαίρως  στις  υποχρεώσεις τους ως προς τη σύναψη 

συμβολαίων για  παροχή ρεύματος,  οριζόντιας και κατακόρυφης  σήμανσης  των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.  

      Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η παράταση  της τμηματικής προθεσμίας και συνακόλουθα της 
παροχής υπηρεσίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παρόχου αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών. Παράλληλα ικανοποιούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 217 του 4412/16. 
Κατόπιν των ανωτέρω: 
 Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την παράταση της  2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1, Α.Τ.2  και συνεπώς την συνολική 
παράταση της παροχής του θέματος   για έξι (6)  ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 4.05.2023 συνεπεία 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 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 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την παράταση της  2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1, Α.Τ.2  και συνεπώς την συνολική 
παράταση της παροχής του θέματος   για έξι (6)  ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 4.05.2023 συνεπεία 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 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. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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