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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 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2090/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

 
Θέμα 58ο  

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις παρ. 3δ και 3ε του άρθρου 133 του 
Ν.4270/2014 για συμπληρωματικές υπηρεσίες στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: 
"ΣΗΜ-03/14:Συντήρηση εξοπλισμού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και λειτουργία Κ.Δ.Κ", 
παρόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ». 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. 
Καρυώτη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για  τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010)  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως  
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως 
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τροποποιήθηκε     με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για 
την τροποποίηση   του  παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος 
VIII  της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί  δημοσίων συμβάσεων και 
με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών  
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά  τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 

5. α. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί 
καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και 
γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. 
β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 . 

8. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», άρθρα 
132 έως 134. 

9. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και 
άλλες Διατάξεις». 

10. Το Π.Δ.118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.  
11. Οι 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 εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

12. Την από 19-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
(ΑΔΑ:ΒΛΓΞΦ-191), με την οποία εγκρίθηκε το έργο με κωδικό ΣΑΕΠ085 2012ΕΠ08500170 
«ΣΗΜ-03/14: Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Κυκλοφορίας Ν. Αττικής», 
προϋπολογισμού  6.000.000,00€. 

13. Την υπ’ αριθ. 1717/2014/25-07-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία  εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η 
δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο 
θέμα.   

14. Την υπ’ αριθμ. 656/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η οριστική κατακύρωση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: 
"ΣΗΜ-03/14: Συντήρηση εξοπλισμού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και λειτουργία 
Κ.Δ.Κ", προϋπολογισμού 3.938.000,00 € με ΦΠΑ στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ, με 
τελική δαπάνη 3.544.199,99 €  με Φ.Π.Α. 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 
1. Υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

2018 (ΣΑΕΠ 585), παρόλο που η Περιφέρεια Αττικής είχε έγκαιρα στείλει τα απαιτούμενα 
στοιχεία, με αποτέλεσμα τελικά το πρόγραμμα να εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 
73033/04.07.2018 (ΑΔΑ:9Φ7Ζ465ΧΙ8-Ν3Κ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο κωδ. Έργου 
2018ΕΠ58500003,  προϋπολογισμού 4.000.000,00€, από τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η 
διάδοχη σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας Ν. Αττικής. Σημειώνεται ότι μέχρι την έγκριση του προγράμματος δεν ήταν 
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δυνατόν να εγκριθούν από την ΟΕ της Περιφέρειας Αττικής οι όροι της διακήρυξης ,τα 
τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για δημοσίευση του 
έργου, αν και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα, ήδη από 
τον 03/18. 

2. Η παρούσα σύμβαση λήγει στις 13/08/2018. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
συμβασιοποίησης του διάδοχου έργου, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρείς (3) μήνες, 
δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία προθεσμία υποβολής προφορών στον μειοδοτικό 
διαγωνισμό που προκηρύχτηκε,  είναι η 13/08/18. 

3. Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία 
του τον Ιούλιο του 2004 και έκτοτε λειτουργεί συνεχώς όλο το χρόνο (24 ώρες την ημέρα, 
365 ημέρες το χρόνο). Η λειτουργία του Κέντρου συνεισφέρει σημαντικά στη 
βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ασφάλειας του βασικού οδικού 
δικτύου μέσω της γρήγορης απόκρισης στα συμβάντα, της ενημέρωσης των οδηγών για τις 
επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και των παρεμβάσεων στη φωτεινή σηματοδότηση. 
Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με άλλα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας (Τροχαία, Κέντρο 
Ελέγχου Κυκλοφορίας Αττικής Οδού, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ΤΡΑΜ, κλπ.). Κατά τη 
λειτουργία του Κέντρου, γίνεται λήψη - επεξεργασία - μελέτη και αξιοποίηση των 
κυκλοφοριακών στοιχείων που λαμβάνονται κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου, 
καθώς και συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. κτλ) για την 
πραγματοποίηση συναφών ερευνών, εφ’ όσον απαιτηθεί. Eπίσης, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, δίνονται στην Ασφάλεια αντίγραφα των αρχείων των καμερών παρακολούθησης 
τα οποία διατηρούνται επί τριημέρου στο σύστημα. 
Ως εκ’ τούτου υπάρχει η αναγκαιότητα μη διακοπής της λειτουργίας του Κ.Δ.Κ. με τη λήξη 
της τρέχουσας σύμβασης και διασφάλισης της λειτουργίας του μέσω της παράτασης της 
υφιστάμενης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-03/14 για τους παρακάτω λόγους: 
 Θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη στελέχωση από τον ανάδοχο σε χειριστές και 

συγκοινωνιολόγους, καθότι το αντίστοιχο Τμήμα της Υπηρεσίας δεν διαθέτει ανάλογης 
ειδικότητας και προσόντων προσωπικό, ώστε να μπορεί να γίνεται ο υπολογισμός των 
χρόνων διαδρομών, η ανίχνευση οδικών συμβάντων, η έγκαιρη ενημέρωση των 
οδηγών και η σύνταξη των σχετικών συγκοινωνιακών μελετών για το οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής αλλά και για λογαριασμό των Δήμων στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητάς τους. 

 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιτήρησης των μεγάλων οδικών αξόνων που 
διατρέχουν το λεκανοπέδιο Αττικής και στους οποίους υπάρχουν μεγάλα έργα σε 
εξέλιξη (έργα υποδομής στην νέα παραλιακή λεωφόρος  – φαληρικός όρμος, Λ. 
Αθηνών – υδραυλικά έργα, Λ. Κηφισίας – Ολοκληρωτική ανακατασκευή και ανακαίνιση 
του συνόλου των εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης – Νέοι γαλβανισμένοι ιστοί, 
φανάρια τύπου LED). 

4. Η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί ότι οι πρόσθετες υπηρεσίες (για τους ανωτέρω λόγους)  δεν 
μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη φάση του προηγηθέντος διεθνούς διαγωνισμού «από 
μία επιμελή αναθέτουσα αρχή», αφού αυτή (η αναθέτουσα αρχή) έγκαιρα συνέταξε τα 
σχετικά τεύχη δημοπράτησης και προετοίμασε το διαγωνισμό για το διάδοχο έργο, όμως 
δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην 
έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το έτος 2018 (ΣΑΕΠ 585), 
αφού είχαν έγκαιρα αποσταλεί τα απαιτούμενα στοιχεία. 

5. Οι πρόσθετες υπηρεσίες δεν ξεπερνούν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού και 
επαρκούν για να καλύψουν διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών (έως την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της διάδοχης σύμβασης) και θα αφορούν τις ακόλουθες εκ των άρθρων 
εργασίες του τιμολογίου: 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ. 
ΑΡΙΘ. 
ΤΙΜ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

  
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σ.Δ.Κ. 
  

1 
Μηνιαία επιτήρηση, συντήρηση και 
άρση βλαβών ΚΔΚ  

τεμ. 1 3 21.750,00 65.250,00 

2 
Μηνιαία συντήρηση και άρση 
βλαβών ΘΕΠΕΚ 

τεμ. 2 3,00 7.400,00 22.200,00 

3 
Μηνιαία άρση βλαβών 
Τηλεπικοινωνιακών Κόμβων (ΚΚ & 
ΔΚ) 

τεμ. 3 66,00 145,00 9.570,00 

4 
Μηνιαία άρση βλαβών Πινακίδων 
Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ) 

τεμ. 4 72,00 145,00 10.440,00 

5 
Μηνιαία άρση βλαβών καμερών 
(CCTV,  VD)  

τεμ. 5 861,00 65,00 55.965,00 

6 
Μηνιαία άρση βλαβών θέσεων 
μέτρησης επαγωγικών βρόχων 

τεμ. 6 3,00 9.700,00 29.100,00 

7 
Μηνιαίος έλεγχος εγκαταστάσεων 
πεδίου  

τεμ. 7 650,00 12,00 7.800,00 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

8 

Μηνιαία επιτήρηση κυκλοφορίας 
μέσω του Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας από Συγκοινωνιολόγο 
Μηχανικό  

8ωρο 16 3,00 16.000,00 48.000,00 

9 
Μηνιαία επιτήρηση κυκλοφορίας 
μέσω του Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας από Χειριστή  

8ωρο 17 3,00 24.200,00 72.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 320.925€ 

Προϋπολογισμός υφισταμένης σύμβασης 3.201.626€ 

 
Βάση των παραπάνω η δαπάνη των εν λόγω συμπληρωματικών υπηρεσιών μπορεί να καθορισθεί 
μονοσήμαντα με βάση τη δαπάνη της τρέχουσας Σύμβασης και ανέρχεται σε #320.925 ευρώ#  
πλέον ΦΠΑ.  

6. Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα οριακά χρονικά περιθώρια, αφετέρου ότι 
ο Ανάδοχος της τρέχουσας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκτελεί με επάρκεια τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του, θεωρεί ότι οι εν λόγω συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν 
πρέπει να διαχωριστούν από την υπάρχουσα Σύμβαση, στο βαθμό που αυτό είναι συμβατό 
με τη νομοθεσία.  
Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, για τις εν λόγω συμπληρωματικές υπηρεσίες, λόγω της 
πολύπλοκης φύσης του τεχνικού αντικειμένου, θα πρέπει υποχρεωτικά να ισχύουν 
υποχρεωτικά οι ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές της τρέχουσας Σύμβασης. 

7. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. δ & ε του άρθρου 133 του Ν.4270/2014, σύμφωνα 
με τις οποίες επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης μεταξύ άλλων και στις εξής περιπτώσεις: «δ) στην 
περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη από την 
αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια 
διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη και ε) 
στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη 
σύμβαση, αναγκαίων όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης, όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια 
σύμβαση ή όταν μπορούν να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την 
ολοκλήρωσή της» 

8. Υπάρχει πρόβλεψη ποσού 700.000,00€ για τη χρηματοδότηση της τρίμηνης παράτασης 
από τον κωδικό 2012ΕΠ08500170  
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Λαμβανομένου υπόψη και των γεγονότων ότι : 
Α. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παρ. 1-8 εξακολουθούν επί της ουσίας να ισχύουν και να 

προβλέπονται και στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, που διέπει πλέον τους διαγωνισμούς του 
Δημοσίου.  

 
Β. Από όλα τα ανωτέρω, εύλογα προκύπτει ότι πρόκειται για έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα 

ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, με την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών 
πλέον των προβλεπομένων στην αρχική σύμβαση, απαραίτητων λόγω των ανωτέρω 
περιγραφεισών απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης και 
αναγκαίων για την επιτυχή ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτής δηλαδή τη διασφάλιση 
της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με την εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», για την 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης «ΣΗΜ-03/14: Συντήρηση 
εξοπλισμού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και λειτουργία Κ.Δ.Κ.», για τρεις μήνες και έως 
του ποσού των #320.925 ευρώ#  πλέον ΦΠΑ.  

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης με την εταιρεία 
«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
σύμβασης «ΣΗΜ-03/14: Συντήρηση εξοπλισμού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
λειτουργία Κ.Δ.Κ.», για τρεις μήνες και έως του ποσού των #320.925 ευρώ#  πλέον ΦΠΑ. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Αλεξ. Μπαλού δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
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