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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 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2928/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, 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: 1079993/16-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 46ο  
Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων των τεσσάρων τμημάτων της παροχής 
υπηρεσιών : "Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. 
Αττικής για 2019-2020". 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 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 :  
1. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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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.).  

αφού λάβαμε υπόψη:  
1. Τη με αρ. 233/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη της παροχής υπηρεσιών του 
θέματος. 

2. Τη με αρ. πρωτ. 1813/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό ελέγχου & αποδοχής των δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών για τους μειοδότες του διαγωνισμού για τα 1ο, 3ο & 4ο τμήμα και κατακυρώνει 
οριστικά το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ για το 
1ο τμήμα αυτού με χαμηλότερη τιμή 3.663.965,69 € με ΦΠΑ., στην εταιρεία «ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το 3ο τμήμα με χαμηλότερη τιμή 1.720.534,72 € με ΦΠΑ και στην εταιρεία 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το 4ο τμήμα με χαμηλότερη τιμή 438.960,00 € με 
ΦΠΑ  

3. Τη με αρ. πρωτ. 1815/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό ελέγχου & αποδοχής των δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το 2ο τμήμα αυτού, στην εταιρεία SWARCO HELLAS AE, με 
χαμηλότερη τιμή 1.404.366,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

4. Τις από 01/11/2019 σχετικές συμβάσεις μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και των νόμιμων 
εκπροσώπων των παραπάνω αναφερομένων εταιριών. 

5. Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις 
δύνανται να τροποποιηθούν 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 
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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. 
6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «… 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. 
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…» 
7. Τo με αρ. πρωτ. 1077163/15.12.2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

με το οποίο εγκρίνεται διάθεση πίστωσης ποσού 722.456,00€ (με ΦΠΑ), για την υπογραφή 
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2019-2020» (Κωδ. Έργου: 
2018ΕΠ58500009).  

 
και επειδή 
1. Με τη με αριθμ. 1545/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης και η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών «Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης 
Ν. Αττικής (2022-2024)», που αποτελεί τη διάδοχη σύμβαση της τρέχουσας και η οποία θα 
αναλάβει τη συντήρηση και άρση βλαβών 1780 ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης που είναι 
εγκατεστημένοι και ρυθμίζουν τη λειτουργία των σηματοδοτών σε 2.185 σηματοδοτικές 
εγκαταστάσεις σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και των επικεφαλής υπολογιστών κυκλοφορίας 
που είναι εγκατεστημένοι στα Κέντρα Φωτεινής Σηματοδότησης. Για τη διάδοχη σύμβαση έχει 
ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα τμήματα και έχουν ανακηρυχθεί οι 
μειοδότες με τη με αριθμ. 2159/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Για τα 1ο, 2ο & 3ο 
τμήμα έχουν αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα δικαιολογητικά για έλεγχο, ενώ για το 4ο 
τμήμα έχει γίνει προδικαστική προσφυγή στην Α.Ε.Π. Π. για την οποία δεν εκδόθηκε από την 
Α.Ε.Π.Π. απόφαση και συνεπώς θεωρείται ως απορριφθείσα. 

2. Με το με αρ. 52607/26.11.2021 έγγραφο μας κοινοποιήθηκε η με αρ. 584/2021 πράξη του Ζ’ 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία αναβάλλεται η διατύπωση της 
οριστικής κρίσης του για τα 1ο, 2ο & 3ο τμήματα της διάδοχης σύμβασης, έως ότου α) εκδοθεί 
απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής για το 4ο τμήμα και β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
για την άσκηση αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ ή την έκδοση της απόφασης του 
αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής. Ως εκ τούτου η υπογραφή 
σύμβασης πέραν του 4ου τμήματος θα καθυστερήσει και για τα άλλα τρία τμήματα.   

3. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης όλων των τμημάτων της τρέχουσας σύμβασης 
ολοκληρώνεται στις 31/12/2021. Με τις αποφάσεις 2859/2021, 2860/2021 και 2861/2021 της 
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των 
τμημάτων 1ο, 2ο & 3ο προκειμένου να εκτελεστούν ποσότητες που δεν κατέστη εφικτό να 
ολοκληρωθούν μέχρι 31.12.2021 και ως εκ τούτου τα 1ο & 3ο τμήματα ολοκληρώνονται στις 
31.3.2022 ενώ το 2ο στις 31.6.2022. Όμως οι ποσότητες για τις λίαν απαραίτητες εργασίες 
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άρσης βλαβών των ρυθμιστών και των κεντρικών υπολογιστών κυκλοφορίας έχουν ήδη 
εξαντληθεί για το 2ο & 3ο τμήμα, ενώ για το 1ο τμήμα εξαντλούνται στις αρχές Ιανουαρίου 
2022.  

4. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύμβαση χωρίς να υπογραφεί νέα σύμβαση 
διάδοχου έργου συντήρησης, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία αντιμετώπισης των βλαβών 
στους ρυθμιστές των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων και στους κεντρικούς υπολογιστές 
κυκλοφορίας. Η αδυναμία άρσης βλαβών θα έχει σαν αποτέλεσμα οι σηματοδοτικές 
εγκαταστάσεις να τίθενται εκτός λειτουργίας, με ισχυρό ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρά 
προβλήματα στην κυκλοφορία, κίνδυνοι ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων στους πολίτες και 
εμπλοκές με την τροχαία και τη δικαιοσύνη. 

5. Για τους ανωτέρω λόγους η Υπηρεσία προτείνει την τροποποίηση των συμβάσεων των 
τεσσάρων τμημάτων της σύμβασης του θέματος και τη σύναψη συμπληρωματικών 
συμβάσεων, για την αντιμετώπιση των λίαν απαραίτητων αναγκών συντήρησης, μέχρι τη λήψη 
απόφασης για τη διάδοχη σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά την αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων των λίαν 
απαραίτητων εργασιών συντήρησης και των τεσσάρων τμημάτων της σύμβασης του θέματος ως 
εξής : 
1) 1ο τμήμα 
Η συμβατική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.954.811,04 € (άνευ ΦΠΑ). Η 
προτεινόμενη τροποποίηση είναι συνολικού κόστους 208.921,44 € (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 259.062,58 € 
με ΦΠΑ – όπως αναλύεται στη συνέχεια – ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η τροποποίηση αφορά την αύξηση των ποσοτήτων των παρακάτω 
άρθρων: 
1. Μηνιαία επιτήρηση και άρση βλαβών Κέντρου ΦΣ Αθηνών (Α.Τ.1) 
2. Μηνιαία άρση βλαβών και τροποποιήσεις λειτουργίας Κέντρου Πειραιά  (Α.Τ.2) 
3. Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας ρυθμιστών (Α.Τ.6α) 
4. Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστή (Α.Τ.7α)  
5. Μηνιαία άρση βλαβών μονάδας επικοινωνίας ρυθμιστών με σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας 

βλαβών ρυθμιστών  (Α.Τ.9α)  
6. Μηνιαία επιτήρηση και άρση βλαβών καλωδιακού δικτύου επικοινωνίας ρυθμιστών (Α.Τ.10α) 
7. Εφαρμογή αναγγελίας συμβάντων (A.T.16) 
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 :   

Α/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ. Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μηνιαία επιτήρηση και άρση βλαβών Κέντρου ΦΣ Αθηνών μήνας  1 2,50 20.000,00 50.000,00 

2 
Μηνιαία άρση βλαβών και τροποποιήσεις λειτουργίας 
Κέντρου Πειραιά 

μήνας  2 2,50 1.500,00 3.750,00 

3 Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας ρυθμιστών μήνας  6α 2,50 4.000,00 10.000,00 

4 Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστή τεμ. 7α 1.822,00 58,00 105.676,00 

5 
Μηνιαία άρση βλαβών μονάδος επικοινωνίας ρυθμιστών 
με σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών   

τεμ. 9α 279,53 45,00 12.578,85 

6 
Μηνιαία επιτήρηση και άρση βλαβών καλωδιακού δικτύου 
επικοινωνίας ρυθμιστών 

τεμ. 10α 1.716,00 22,00 37.752,00 

7 Εφαρμογή αναγγελίας συμβάντων τεμ. 16 2,50 1.000,00 2.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 222.256,85 

   
 

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 6% 13.335,41 

   
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 208.921,44 
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ΦΠΑ (24%) 50.141,15 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

259.062,59 

Οι ανωτέρω ποσότητες επαρκούν για την συνέχιση της συντήρησης κατά 2,5 επιπλέον μήνες. Η 
τρέχουσα σύμβαση ολοκληρώνεται την 31.12.2021 όμως με την απόφαση 2859/2021 της 
Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί παράταση κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 31.3.2022, η 
οποία επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης. 
 
2) 2ο τμήμα 
Η συμβατική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.132.554,00 € (άνευ ΦΠΑ). Η 
προτεινόμενη τροποποίηση είναι συνολικού κόστους 95.457,06 € (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 118.366,75 € 
με ΦΠΑ – όπως αναλύεται στη συνέχεια – ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η τροποποίηση αφορά την αύξηση των ποσοτήτων των παρακάτω 
άρθρων: 
1. Μηνιαία άρση βλαβών και τροποποιήσεις λειτουργίας σταθμού επιτήρησης ρυθμιστών Swarco  

(Α.Τ.3α) 
2. Μηνιαία άρση βλαβών και τροποποίηση λειτουργίας  κέντρου Αλίμου  (Α.Τ.3β) 
3. Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας ρυθμιστών (Α.Τ.6β) 
4. Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστή (Α.Τ.7β)  
5. Μηνιαία άρση βλαβών μονάδας επικοινωνίας ρυθμιστών με σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας 

βλαβών ρυθμιστών  (Α.Τ.9β)  
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 :   

Α/
Α  

        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ. Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Μηνιαία άρση βλαβών και τροποποιήσεις λειτουργίας 
σταθμού επιτήρησης ρυθμιστών SWARCO 

Μήνας 3α 3,00 2.000,00 6.000,00 

2 
Μηνιαία άρση βλαβών και τροποποίηση λειτουργίας 
κέντρου Αλίμου 

Μήνας 3β 3,00 1.500,00 4.500,00 

3 Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας  ρυθμιστών Μήνας 6β 3,00 2.000,00 6.000,00 

4 Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστή Τεμ. 7β 894,00 58,00 51.852,00 

5 
Μηνιαία άρση βλαβών μονάδας επικοινωνίας 
ρυθμιστών με σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας 
βλαβών ρυθμιστών 

Τεμ. 9β 762,00 45,00 34.290,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 102.642,00 

   
 ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 

7% 
7.184,94 

   
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 95.457,06 

   
 

ΦΠΑ (24%) 22.909,69 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

118.366,75 

Οι ανωτέρω ποσότητες επαρκούν για την συνέχιση της συντήρησης κατά 3 επιπλέον μήνες. Η 
τρέχουσα σύμβαση ολοκληρώνεται την 31.12.2021 όμως με την απόφαση 2860/2021 της 
Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί παράταση κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 30.6.2022, η οποία 
επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης. 
 
3) 3ο τμήμα 
Η συμβατική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.387.528,00 € (άνευ ΦΠΑ). Η 
προτεινόμενη τροποποίηση είναι συνολικού κόστους 131.023,15 € (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 162.468,71 € 
με ΦΠΑ – όπως αναλύεται στη συνέχεια – ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η τροποποίηση αφορά την αύξηση των ποσοτήτων των παρακάτω 
άρθρων: 
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1. Μηνιαία  άρση βλαβών και τροποποίηση λειτουργίας Σταθμού Επιτήρησης EPOPTIS  (Α.Τ.4) 
2. Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας ρυθμιστών (Α.Τ.6γ) 
3. Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστή (Α.Τ.7γ)  
4. Μηνιαία άρση βλαβών μονάδας επικοινωνίας ρυθμιστών με σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας 

βλαβών ρυθμιστών  (Α.Τ.9γ)  
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 :   

Α/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ. Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Μηνιαία  άρση βλαβών και τροποποίηση λειτουργίας 
Σταθμού Επιτήρησης EPOPTIS 

Μήνας 4 2,60 4.000,00 10.400,00 

2 Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας ρυθμιστών Μήνας 6γ 2,60 2.500,00 6.500,00 

3 Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστών Μήνας 7γ 1.300,00 58,00 75.400,00 

4 
Μηνιαία άρση βλαβών μονάδος επικοινωνίας ρυθμιστών 
με σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών 

Τεμ. 9γ 1.260 45,00 56.700,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 149.000,00 

   ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 12,06% 17.976,85 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 131.023,15 

    ΦΠΑ (24%) 31.445,56 

  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

162.468,71 

Οι ανωτέρω ποσότητες επαρκούν για την συνέχιση της συντήρησης κατά 2,6 επιπλέον μήνες. Η 
τρέχουσα σύμβαση ολοκληρώνεται την 31.12.2021 όμως με την απόφαση 2861/2021 της 
Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί παράταση κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 31.3.2022, η 
οποία επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης. 
 
4) 4ο τμήμα 
Η συμβατική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 354.000,00 € (άνευ ΦΠΑ). Η 
προτεινόμενη τροποποίηση είναι συνολικού κόστους 30.623,89 € (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 37.973,62 € με 
ΦΠΑ – όπως αναλύεται στη συνέχεια – ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η τροποποίηση αφορά την αύξηση των ποσοτήτων των παρακάτω 
άρθρων: 
1. Μηνιαία  άρση βλαβών και τροποποιήσεις  λειτουργίας Σταθμού Επιτήρησης ΣΗΜ (Α.Τ.5) 
2. Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας ρυθμιστών (Α.Τ.6δ) 
3. Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστή (Α.Τ.7δ)  
4. Μηνιαία άρση βλαβών μονάδας επικοινωνίας ρυθμιστών με σταθμό επιτήρησης - αναγγελίας 

βλαβών ρυθμιστών  (Α.Τ.9δ)  
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 :   

Α/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ. Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Μηνιαία  άρση βλαβών και τροποποιήσεις  λειτουργίας 
Σταθμού Επιτήρησης ΣΗΜ 

Μήνας 5 2,60 1.500,00 3.900,00 

2 Μηνιαία τροποποίηση λειτουργίας ρυθμιστών Μήνας 6δ 2,60 1.000,00 2.600,00 

3 Μηνιαία άρση βλαβών ρυθμιστή Μήνας 7δ 261,00 58,00 15.138,00 

4 
Μηνιαία άρση βλαβών μονάδος επικοινωνίας ρυθμιστών 
με σταθμό επιτήρησης – αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών 

Τεμ. 9δ 265,00 45,00 11.925,00 
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    ΣΥΝΟΛΟ 33.563,00 

   
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 8,75% 

2.939,11 

   
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.623,89 

   
 

ΦΠΑ (24%) 7.349,73 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

37.973,62 

 
Οι ανωτέρω ποσότητες επαρκούν για την συνέχιση της συντήρησης κατά 2,6 επιπλέον μήνες. Η 
τρέχουσα σύμβαση του 4ου τμήματος ολοκληρώνεται την 31.12.2021 και για την εκτέλεση των 
εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης θα πρέπει να χορηγηθεί παράταση. 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΤΟΥ Ν.4412/2016 
1. Η εν λόγω τροποποίηση, θα  πρέπει να ενταχθεί στην παροχή υπηρεσιών του θέματος 

για τους ακόλουθους λόγους: 
Η παρούσα σύμβαση αφορά στο πλέον εξειδικευμένο τμήμα του αντικειμένου της φωτεινής 
σηματοδότησης. Στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται ότι είναι επιβεβλημένο ο Πάροχος κάθε 
τμήματος, να διαθέτει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο στο συγκεκριμένο τύπο ρυθμιστών (ανά 
κατασκευαστή) τεχνικό προσωπικό, αλλά και επάρκεια γνήσιων ανταλλακτικών, ώστε να είναι σε 
θέση να αποκαθιστά άμεσα (εντός ολιγόωρων προθεσμιών) όλες τις βλάβες που θα 
παρουσιαστούν στον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό (hardware και software) στα Κέντρα, τους 
Σταθμούς και τους Ρυθμιστές που αποτελούν αντικείμενο κάθε τμήματος της παρούσας σύμβασης. 
2. 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) Η ανάγκη για συμπληρωματική σύμβαση στο 4ο τμήμα προέκυψε λόγω της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής και τη διακοπή της διαδικασίας συμβασιοποίησης της διάδοχης 
σύμβασης που θα αναλάβει τη συνέχιση της συντήρησης του κεντρικού υπολογιστή και των 
ρυθμιστών των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, που αποτελούν αντικείμενο του 
τμήματος αυτού. 
β) Η ανάγκη για συμπληρωματική σύμβαση στο 1ο, 2ο & 3ο τμήματα της σύμβασης, προέκυψε εξ 
αιτίας της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να αναβάλλει τη διατύπωση της οριστικής κρίσης 
του για τη διάδοχη σύμβαση έως ότου α) εκδοθεί απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής για το 4ο 
τμήμα και β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αναστολής κατά της απόφασης της 
ΑΕΠΠ ή την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής.  
3. Η εν λόγω τροποποίηση ουδόλως μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης αφού με 

την παρούσα σύμβαση θα συνεχιστεί η εκτέλεση των λίαν απαραίτητων εργασιών άρσης 
βλαβών στα Κέντρα, τους Σταθμούς και του Ρυθμιστές που αποτελούν αντικείμενο κάθε 
τμήματος της παρούσας σύμβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω: 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
1. Την τροποποίηση των συμβάσεων και των τεσσάρων τμημάτων της παροχής υπηρεσιών 

«Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. 
Αττικής για 2019-2020», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ως 
εξής : 

α)  Για το 1ο τμήμα : για επιπλέον ποσό  259.062,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
β) Για το 2ο τμήμα : για επιπλέον ποσό  118.366,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
γ) Για το 3ο τμήμα : για επιπλέον ποσό  162.468,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
δ) Για το 4ο τμήμα : για επιπλέον ποσό    37.973,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
2. τον καθορισμό τμηματικών προθεσμιών για τα άρθρα του Τιμολογίου των συμπληρωματικών 

συμβάσεων ανά τμήμα ως εξής : 
α) Για το 1ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.1, Α.Τ.2, Α.Τ.6α, Α.Τ.7α, Α.Τ.9α, Α.Τ.10α & 
Α.Τ.16). Για τις τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι 
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αντίστοιχες τμηματικές της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.1. της 
Ε.Σ.Υ.  
β) Για το 2ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.3α, Α.Τ.3β, Α.Τ.6β, Α.Τ.7β & Α.Τ.9β). Για 
τις τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι αντίστοιχες 
τμηματικές της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.2. της Ε.Σ.Υ.  
γ) Για το 3ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.4, Α.Τ.6γ, Α.Τ.7γ & Α.Τ.9γ). Για τις 
τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι αντίστοιχες τμηματικές 
της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.3. της Ε.Σ.Υ.  
δ) Για το 4ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.5, Α.Τ.6δ, Α.Τ.7δ & Α.Τ.9δ). Για τις 
τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι αντίστοιχες τμηματικές 
της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.4. της Ε.Σ.Υ.  
3. Τη χορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της συνολικής διάρκειας 

του 4ου τμήματος της σύμβασης «ΣΗΜ-02/19: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για τα έτη 2019-2020» κατά τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 31.3.2022, για την εκτέλεση της συμπληρωματικής 
σύμβασης. 

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

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

1. Την τροποποίηση των συμβάσεων και των τεσσάρων τμημάτων της παροχής υπηρεσιών 
«Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης 
Ν. Αττικής για 2019-2020», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016 ως εξής : 
α)  Για το 1ο τμήμα : για επιπλέον ποσό  259.062,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
β) Για το 2ο τμήμα : για επιπλέον ποσό  118.366,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
γ) Για το 3ο τμήμα : για επιπλέον ποσό  162.468,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
δ) Για το 4ο τμήμα : για επιπλέον ποσό    37.973,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. τον καθορισμό τμηματικών προθεσμιών για τα άρθρα του Τιμολογίου των συμπληρωματικών 
συμβάσεων ανά τμήμα ως εξής : 

α) Για το 1ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.1, Α.Τ.2, Α.Τ.6α, Α.Τ.7α, Α.Τ.9α, Α.Τ.10α & 
Α.Τ.16). Για τις τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι 
αντίστοιχες τμηματικές της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.1. της 
Ε.Σ.Υ.  
β) Για το 2ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.3α, Α.Τ.3β, Α.Τ.6β, Α.Τ.7β & Α.Τ.9β). Για 
τις τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι αντίστοιχες 
τμηματικές της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.2. της Ε.Σ.Υ.  
γ) Για το 3ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.4, Α.Τ.6γ, Α.Τ.7γ & Α.Τ.9γ). Για τις 
τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι αντίστοιχες τμηματικές 
της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.3. της Ε.Σ.Υ.  
δ) Για το 4ο τμήμα : Τρεις (3) επιπλέον τμηματικές προθεσμίες για κάθε ένα από τα άρθρα που 
περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση (Α.Τ.5, Α.Τ.6δ, Α.Τ.7δ & Α.Τ.9δ). Για τις 
τμηματικές προθεσμίες ανά άρθρο Τιμολογίου, θα ισχύουν όμοια όπως οι αντίστοιχες τμηματικές 
της αρχικής σύμβασης που περιγράφονται στο άρθρο Α-1 παρ. 2.2.4. της Ε.Σ.Υ.  
3. Τη χορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/16, παράτασης της συνολικής διάρκειας 

του 4ου τμήματος της σύμβασης «ΣΗΜ-02/19: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για τα έτη 2019-2020» κατά τρεις (3) 
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ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 31.3.2022, για την εκτέλεση της συμπληρωματικής 
σύμβασης. 

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

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας 

Γεώργιος   απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 

Άννα  απέχουν από την ψηφοφορία. 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
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