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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 938/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 16ο  

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-
3/14«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Κ», προϋπολογισμού 3.938.000,00 € με ΦΠΑ, με πάροχο την «ΒΙΟΛΙΑΠ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 
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2. Του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Της αρ. 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. 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 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. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις». 

7. 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.)». 

8. 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». 

9. Της με αριθμ. 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. 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. 
 

και έχοντας υπόψη : 
 
1. Την από 19-12-13 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ : 

ΒΛΓΞΦ-191) με την οποία εγκρίθηκε το έργο με κωδικό ΣΑΕΠ 085 2012ΕΠ08500170 
ΣΗΜ03/14: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Κ», όπως αυτός εντάχθηκε τελικά στην από 22-08-14 Απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ : Β58ΕΦ-Υ3Ρ) με νέο κωδικό 
2014ΕΠ58500084 και η παρούσα σύμβαση αποτελεί υποέργο. 

2. Την υπ’ αριθμ. 526/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την 
οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: ΣΗΜ03/14: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 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. 

3. Την από 13-07-2016 υπογραφείσα σύμβαση της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ03/14: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Κ» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

4. Την υπ’αρ.2204/2018/27-07-2018 (ΑΔΑ: 6Χ2Π7Λ7-ΡΞΝ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της υφιστάμενης 
σύμβασης ΣΗΜ:03/14 για ένα μήνα και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

5. Την υπ’αρ.2168/2018/27-07-2018 (ΑΔΑ: 7ZΒΨ7Λ7-Β6Π) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση κατά το άρθρο 
133 του Ν. 4270/2014, στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», για την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης «ΣΗΜ-03/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Κ», για 
τρεις μήνες, στην τιμή που προέκυψε κατόπιν διαπραγμάτευσης ήτοι: 288.832,5€ πλέον ΦΠΑ 
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που αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 10% επί του Προϋπολογισμού των συμπληρωματικών 
εργασιών (320.925€ πλέον ΦΠΑ). 

6. Την από 20-08-2018 υπογραφείσα συμπληρωματική σύμβαση της παροχής υπηρεσιών 
ΣΗΜ03/14μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» . 

7. Τις υπ’ αρ. 6079/13-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΟΘΛ7Λ7-6ΒΓ), 1669/2017/30-06-2017 (ΑΔΑ:7ΑΙΒ7Λ7-
ΦΘΒ) και 3002/2017/8-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΠ37Λ7-ΥΩΡ) αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με τις οποίες συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών της αρχικής σύμβασης. 

8. Την υπ’ αρ. 2578/2018/18-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΥΔΘ7Λ7-ΦΑΞ)απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών της συμπληρωματικής σύμβασης. 

9. Στην αρχική σύμβαση της παροχής υπηρεσιών ορίζεται ότι η συνολική διάρκεια παροχής των 
υπηρεσιών είναι εικοσιπέντε (25) μήνες από την υπογραφή της. 

10. Στη συμπληρωματική σύμβαση της παροχής υπηρεσιών ορίζεται ότι η συνολική διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. 

11. Για την παραλαβή των υπηρεσιών της αρχικής σύμβασης ΣΗΜ03/14: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Κ», 
που έχουν παρασχεθεί, έχουν συνταχθεί τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
με α.α.1 έως και α.α.32. 

12. Για την παραλαβή των υπηρεσιών της συμπληρωματικής σύμβασης, που έχουν παρασχεθεί, 
έχουν συνταχθεί τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με α.α.33 έως και 
α.α.35 

13. Την υπ’αρ.3138/20/03/2019 αναφορά των προέδρων των δυο Επιτροπών Παρακολούθησης 
και Παραλαβής της Δ.Δ.Μ.Υ. περί ολοκλήρωσης των εργασιών της εν λόγω παροχής και της 
συμπληρωματικής αυτής. 

14. Το ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσιών περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13/08/2018 καθώς και η 
συμπληρωματική σύμβαση αυτής περαιώθηκε και αυτή εμπρόθεσμα στις 20/11/2018. 

15.Βάσει των ανωτέρω οι δυο Τριμελείς Επιτροπές προέβησαν στην Οριστική Παραλαβή της 
παραπάνω Παροχής Υπηρεσιών και της συμπληρωματικής αυτής. 
Ως εκ τούτου, 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

Tην έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ03/14: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Κ.Δ.Κ», με προϋπολογισμό 3.938.000,00 € με ΦΠΑ και της συμπληρωματικής σύμβασης της 
παροχής αυτής με προϋπολογισμό 288.832,5€ πλέον ΦΠΑ, με πάροχο την «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
και στις δυο συμβάσεις.       

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Tην έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ03/14: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Κ.Δ.Κ», με προϋπολογισμό 3.938.000,00 € με ΦΠΑ και της συμπληρωματικής σύμβασης της 
παροχής αυτής με προϋπολογισμό 288.832,5€ πλέον ΦΠΑ, με πάροχο την «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
και στις δυο συμβάσεις.       

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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