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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 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2799/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 51ο  
Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία και 
Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020- 2022)» προϋπολογισμού 
5.999.603,60€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για επιπλέον ποσό 119.815,00 
€ με ΦΠΑ. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 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: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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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. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»                          

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα το άρθρο 132 
αυτού. 

5. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε. (κωδικός ενάριθμου 
2018ΕΠ58500003 ως υποέργο), σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας 
Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

6. Την Απόφαση 2504/2020 (ΑΔΑ:ΡΒΕΠ7Λ7-ΜΝΑ),της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης της σύμβασης: «Λειτουργία και 
Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)» προϋπολογισμού: 
5.999.603,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η εταιρεία "ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ" με χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς μετά την οικειοθελή προσφερόμενη πρόσθετη έκπτωση, ποσού 4.595.900,50€ 
πλέον ΦΠΑ (ποσοστό έκπτωσης 5,00%), που με ΦΠΑ 24% (1.103.016,12€) ανέρχεται στο 
τελικό ποσό των 5.698.916,62€.Τ 

7. Το με αριθμ. πρωτ. 1366/10.02.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 46/2021 Πράξη της του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
τον προσυμβατικό έλεγχο της υπόψη σύμβασης, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

8. Την από 03.03.2021 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)» μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής κ.Πατούλη 
Γεώργιου και της εταιρείας "ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ " με διακριτικό τίτλο ‘’ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ’’. 

9. Τη με αρ. πρωτ. 1011805/26.11.21 έγκριση διάθεσης πίστωσης. 
 
και επειδή: 
1.  Η εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 δύναται 

να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις :  
« ………….. β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα 
οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή 
αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις 
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή 
εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα 
συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα 
αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της 
αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. ………….. 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,  
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο. 

2. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «… Χωρίς να 
απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι 
συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο 
ακόλουθων τιμών: 
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και 
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών και του (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 
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Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων…» 
 

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι συνολικού κόστους 96.625,00 € (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 119.815,00 € με 
ΦΠΑ – όπως αναλύεται στη συνέχεια – ως εκ τούτου πληροί τις ανωτέρω α και β προϋποθέσεις. 
Η  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η  α φ ο ρ ά  :  
1. Στην πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου «1544». 

Ειδικότερα: 
α)  Διάθεση από τον Πάροχο πέντε (5) ατόμων τα οποία θα εργάζονται σε 8ωρες βάρδιες όλο το 

24ωρο  στο τηλεφωνικό κέντρο «1544». Η συνολική διάρκεια της απασχόλησής τους θα είναι 
οκτώ (8) μήνες. 

β)  Διάθεση από τον Πάροχο ενός (1) υπευθύνου-συντονιστή για πλήρη απασχόληση στο Κέντρο 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του θα είναι οκτώ (8) μήνες. 

2. Στην προμήθεια πληροφοριακών πινακιδίων 
Προμήθεια πεντακοσίων (500) πληροφοριακών πινακιδίων που θα τοποθετηθούν σε ιστούς 
φωτεινής σηματοδότησης στα πλαίσια του Α.Τ.19 με ειδική αναγραφή για την αναγγελία βλαβών στο 
«1544». 

 
Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α  :  
1 .  Α ι τ ι ο λ ό γ η σ η  
1.1 Πρόσληψη προσωπικού για την επάνδρωση του τηλεφωνικού κέντρου «1544». 

Προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή αναγγελιών συμβάντων ή βλαβών (φθορές 
οδοστρωμάτων, λιμνάζοντα νερά σε υπόγειες διαβάσεις, βλάβες ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.) στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. από φορείς ή πολίτες, είναι αναγκαία η πρόσληψη 
προσωπικού που θα δέχεται, θα διαχειρίζεται και θα διαβιβάζει αρμοδίως τις εν λόγω αναγγελίες.  
Συγκεκριμένα απαιτείται: 
1α) Διάθεση προσωπικού για την επάνδρωση του τηλεφωνικού κέντρου «1544», άρθρο 

Α.Τ.Ν1α 
Διάθεση πέντε (5) ατόμων τα οποία θα εργάζονται στο ΚΔΚ για την επάνδρωση του 
τηλεφωνικού κέντρου «1544». 
Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί για οκτώ (8) μήνες σε 8ωρες βάρδιες (1 άτομο ανά 
βάρδια), καθόλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.  
Το αντικείμενο απασχόλησης του προσωπικού θα είναι η λήψη, η καταγραφή και να η 
διαβίβαση αρμοδίως των συμβάντων ή των βλαβών που θα αναγγέλλονται μέσω του 
τηλεφωνικού αριθμού 1544, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ).  
Το προσωπικό θα υπακούει στις εντολές του Υπευθύνου-Συντονιστή και του Διευθυντή της 
Υπηρεσίας. 
Τα απαιτούμενα προσόντα για το προσωπικό θα είναι να διαθέτουν απολυτήριο λυκείου και να 
έχουν απλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τα ποσόντα θα αποδεικνύονται με :  

• Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.  

• Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
1β)  Διάθεση ενός (1) Υπεύθυνου-Συντονιστή στο Κ.Δ.Κ., άρθρο Α.Τ.Ν1β 

Διάθεση ενός (1) ατόμου το οποίο θα εργάζεται στο ΚΔΚ. Θα απασχοληθεί για οκτώ (8) μήνες, 
με πλήρη απασχόληση όλες τις μέρες της εβδομάδας πλην Κυριακών και αργιών.  
Το αντικείμενο απασχόλησης του Υπευθύνου-Συντονιστή θα είναι: 
1. Εποπτεία, έλεγχος και διαχείριση του προσωπικού και των αναγγελιών στο ανωτέρω 

τηλεφωνικό κέντρο «1544». 
2. Συντονισμός των συνεργείων της Υπηρεσίας και των αναδόχων για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων συμβάντων σε δρόμους αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. 
3. Παρακολούθηση της κυκλοφορίας, εντοπισμός κυκλοφοριακών συμβάντων σε συνεργασία 

με τους χειριστές του Κ.Δ.Κ., ενημέρωση της Υπηρεσίας και της τροχαίας και συντονισμός 
των απαιτούμενων ενεργειών για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε συνεργασία 
όπου απαιτείται με τους συγκοινωνιολόγους του Κ.Δ.Κ. 

4. Ενημέρωση για την κυκλοφορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Τα απαιτούμενα προσόντα για τον ανωτέρω Υπεύθυνο είναι: 

• Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε θέματα οδικής ασφάλειας και διαχείριση της 
κυκλοφορίας. 
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• Απολυτήριο λυκείου. 

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Τα ανωτέρω ποσόντα θα αποδεικνύονται με : 

• Έγγραφα δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με τα οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του 
υποψηφίου σε θέματα οδικής ασφάλειας και διαχείριση της κυκλοφορίας. 

• Φ/α απολυτηρίου λυκείου. 

• Πιστοποίηση Αγγλικών Proficiency ή ισοδύναμη. 
 
1.2 Προμήθεια πληροφοριακών πινακιδίων για τοποθέτηση σε ιστούς φωτεινής 

σηματοδότησης στα πλαίσια του Α.Τ.19 του Τιμολογίου Μελέτης 
Η ανάγκη επαύξησης των ποσοτήτων του Α.Τ.19 του Τιμολογίου προέκυψε λόγω της ανάγκης 
τοποθέτησης σε περισσότερες θέσεις προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών για τον 
τηλεφωνικό αριθμό 1544 σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. 
Τα επιπλέον πινακίδια θα καλύψουν περιοχές στις οποίες δεν έχουν εγκατασταθεί λόγω 
εξάντλησης των ποσοτήτων. 
 

2 .  Α ν ά λ υ σ η  Κ ό σ τ ο υ ς  
2.1 ‘Άρθρο Α.Τ.Ν1α : Διάθεση προσωπικού για την επάνδρωση του τηλεφωνικού κέντρου 

«1544», 
Η  συνολική ποσότητα του Α.Τ.Ν1α που απαιτείται προϋπολογίζεται σε πέντε(5) άτομα, σε 8ωρες 
βάρδιες όλο το 24ωρο, για οκτώ (8) μήνες. 
Το κόστος της παραπάνω παροχής υπηρεσιών είναι: 1.500€/ μήνα (άνευ Φ.Π.Α) ανά άτομο, οπότε 
το συνολικό κόστος για οκτώ (8) μήνες προϋπολογίζεται σε 1.500€ Χ 5 Χ 8 = 60.000€ (άνευ 
Φ.Π.Α.)  

 
2.2 ‘Άρθρο Α.Τ.Ν1α : Διάθεση ενός (1) Υπευθύνου-Συντονιστή στο Κ.Δ.Κ. 

Η  συνολική ποσότητα του Α.Τ.Ν1β που απαιτείται προϋπολογίζεται σε ένα (1) άτομο με πλήρη 
απασχόληση, για οκτώ (8) μήνες. 
Το κόστος της παραπάνω παροχής υπηρεσιών του Α.Τ.Ν1β είναι: 2.500 €/ μήνα άνευ Φ.Π.Α), για 
ένα (1) άτομο, οπότε  το συνολικό κόστος για οκτώ (8) μήνες υπολογίζεται σε 2.500€ Χ1 Χ 8 = 
20.000€ (άνευ Φ.Π.Α.)  
 

2.3 ‘Άρθρο Α.Τ.19 : Προμήθεια πληροφοριακών πινακιδίων για τοποθέτηση σε ιστούς φωτεινής 
σηματοδότησης 
Η  επιπλέον ποσότητα του Α.Τ.19 που απαιτείται, προϋπολογίζεται σε πεντακόσια (500) τεμάχια.  
Το κόστος της ανωτέρω προμήθειας, βάσει του αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου μελέτης 
συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης, είναι 33,25 € (άνευ Φ.Π.Α.) ανά τεμάχιο, οπότε  το συνολικό 
κόστος υπολογίζεται σε 33,25 €  Χ 500 = 16.625 € (άνευ Φ.Π.Α.)  
 

Σ υ ν ο λ ι κ ά  τ ο  κ ό σ τ ο ς  τ η ς  ω ς  ά ν ω  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η ς  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  σ ε :  
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡ
Ο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ  
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Προσωπικό τηλεφωνικού 
κέντρου «1544» 

Α.Τ.Ν1
α 

40,00 άτομο/μήνα 1.500,00 60.000,00 

Υπεύθυνος - Συντονιστής Α.Τ.Ν1
β 

8,00 άτομο/μήνα 2.500,00 20.000,00 

Πληροφοριακά πινακιδάκια Α.Τ.19 500,00 τεμ. 33,25 16.625,00 

    ΣΥΝΟΛ
Ο 

96.625,00 

   ΦΠΑ (24%) 23.190,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 119.815,00 

 
3. Η εν λόγω τροποποίηση, θα  πρέπει να ενταχθεί στην παροχή Υπηρεσίας του θέματος  για 

τους ακόλουθους λόγους: 
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3.1 όσον αφορά στην πρόσληψη προσωπικού για το τηλεφωνικό κέντρο «1544»: 
Στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην οποία θα ενταχθεί η παρούσα, 
συντηρείται το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ).   
Το τηλεφωνικό κέντρο 1544 θα εγκατασταθεί στο χώρο του ΚΔΚ, καθότι εκεί υπάρχει η βασική 
υποδομή, ώστε οι αναγγελίες που δέχεται το εν λόγω τηλεφωνικό κέντρο, να μπορούν σε 
συνεργασία με το ΚΔΚ αφενός να επιβεβαιωθούν μέσω των καμερών επίβλεψης κυκλοφορίας και 
αφετέρου να αξιοποιηθούν άμεσα,  είτε με την ενημέρωση των αρμοδίων  είτε με την άμεση 
ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου, εφ’ όσον απαιτηθεί, μέσω των πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων,  για τυχόν εμπόδια, φθορές ή προβλήματα (π.χ. λακκούβες, εμπόδια επί 
του οδοστρώματος, πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις κ.λ.π.).   
Εκτός των ανωτέρω, το προσωπικό της υπόψη υπηρεσίας δεν μπορεί να διατεθεί από άλλο 
πάροχο,  δεδομένης της ευθύνης για τη λειτουργία του ΚΔΚ που έχει αναλάβει ο Πάροχος που το 
συντηρεί στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων αλλά και των προσωπικών δεδομένων που 
οφείλει να τηρεί το προσωπικό που εργάζεται εκεί λόγω της λειτουργίας των καμερών.  
 

3.2 όσον αφορά στην διάθεση Υπεύθυνου – Συντονιστή  : 
Ο Υπεύθυνος – Συντονιστής θα εργάζεται στο Κ.Δ.Κ. καθότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η 
παρακολούθηση της κυκλοφορίας, ο εντοπισμός κυκλοφοριακών συμβάντων σε συνεργασία με 
τους χειριστές του Κ.Δ.Κ. και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας σε συνεργασία όπου απαιτείται με τους συγκοινωνιολόγους του Κ.Δ.Κ. καθώς και 
η ενημέρωση για την κυκλοφορία.  
Δεν θα ήταν δυνατό να διατεθεί από άλλο πάροχο,  δεδομένης της ευθύνης για τη λειτουργία του 
ΚΔΚ που έχει αναλάβει ο Πάροχος που το συντηρεί στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων 
αλλά και των προσωπικών δεδομένων που οφείλει να τηρεί το προσωπικό που εργάζεται εκεί 
λόγω της λειτουργίας των καμεών. 

3.3 όσον αφορά στην  προμήθεια πληροφοριακών πινακιδίων  
Η ανωτέρω προμήθεια αποτελεί επαύξηση της ποσότητας του άρθρου Α.Τ.19 που ήδη 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο Μελέτης της παρούσας σύμβασης. Η προμήθειά της από άλλο 
πάροχο θα αποτελούσε κατάτμηση. 

 
4. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης του 
έργου του θέματος για τους ακόλουθους λόγους: 
α) Από το χρόνο σύνταξης της μελέτης του έργου «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022) μέχρι σήμερα εκδηλώνονται ακραία καιρικά 
φαινόμενα με εντυπωσιακά μεγαλύτερη συχνότητα.  
β) Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας COVID19 παρατηρείται δραστική 
αύξηση των μετακινήσεων των πολιτών με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα που έχει ως αποτέλεσμα 
την δραματική αύξηση των τροχαίων συμβάντων.  
γ) Στο διάστημα που λειτούργησε πιλοτικά το 1544 παρατηρήθηκε μεγάλη ανταπόκριση του κοινού 
ως εκ τούτου η υφιστάμενη δομή του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, λόγω και της ύπαρξης 
συχνά ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και της αύξησης της κυκλοφορίας και των τροχαίων 
συμβάντων, αδυνατεί να ανταποκριθεί. 
Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, που θα δέχεται τα αιτήματα αυτά, θα 
τα ταξινομεί ως προς το περιεχόμενο ή ποιο τμήμα ή υπηρεσία είναι αρμόδια να επιληφθεί του 
κάθε θέματος κ.λ.π.) και θα τα διανέμει αρμοδίως για τις αναγκαίες ενέργειες αποκατάσταση.  

 
5. Η εν λόγω τροποποίηση ουδόλως μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης αφού με την 

παρούσα σύμβαση θα συνεχίσει να συντηρείται το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ο 
εξοπλισμός πεδίου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ θα συνεχίσουν να 
παρέχονται χειριστές και συγκοινωνιολόγοι για την υποβοήθηση του 6ου τμήματος της Υπηρεσίας 
στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Το επιπλέον προσωπικό που θα διατεθεί θα είναι σε στενή 
συνεργασία με τους χειριστές και τους συγκοινωνιολόγους για τη λήψη αναγγελιών που αφορούν 
σε βλάβες που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και δημιουργούν κινδύνους για τους 
διερχόμενους οδηγούς και πεζούς, τη διαπίστωσή τους και την αποκατάστασή τους, επιφέροντας 
αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω: 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1. Την τροποποίηση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία και Συντήρηση 

Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)» συνολικής δαπάνης 
5.698.916,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016 για επιπλέον ποσό  119.815,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη 
συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

3. Την τροποποίηση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)» συνολικής δαπάνης 5.698.916,62 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 για 
επιπλέον ποσό  119.815,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

4. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη 
συνέχιση της διαδικασίας της τροποποίησης, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών. 

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κα. 
Λογοθέτη Αικατερίνη  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη Άννα  
καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  καταψηφίζει την ως άνω 
απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου αφορά σε πρόσληψη 
προσωπικού διαμέσου του εργολάβου» 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
 

 
 

ΑΔΑ: Ψ8ΟΥ7Λ7-1Β3


		2021-12-10T12:52:53+0200
	Athens




