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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 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1759/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, 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. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 67ο  
Διαβίβαση αιτήματος της εταιρείας «ECOPHOS» παρόχου του 2ου τμήματος της παροχής 
υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018», για λήψη απόφασης  περί αντικατάστασης ή μη 
μέρους των ρυθμιστών του εν λόγω τμήματος. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο κ. Γ. Καλογιάννης εκπρόσωπος της εταιρείας «ECOPHOS» και 
ο Ιωαν. Βαρότσος πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας SWARCO HELLAS A.E. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα 
Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Σύμφωνα με :  
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
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2. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση «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)» 

5. Το 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». 

6. Τη χρηματοδότηση του έργου που γίνεται από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 
2016ΕΠ58500007 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας 
Αττικής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 163/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική δημοπράτηση, και η 
αποστολή δημοσίευσης αυτής . 

8. Τις 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. 

9. Την υπ’ αριθ. 1664/2017 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του 2ου σταδίου του διαγωνισμού 
και την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη για το 2ο τμήμα του διαγωνισμού. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1886/2017 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού για το 2ο τμήμα στον Γεώργιο Καλογιάννη του Δημητρίου. 

11. Την από 07/11/2017 σύμβαση του 2ου τμήματος της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-02/17, 
μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του παρόχου ECOPHOS Γεώργιος Καλογιάννης 

 

και αφού λάβαμε υπόψη: 

Α. Τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία  

1. Στο άρθρο 12 του Τιμολογίου του έργου, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση 
μονάδων ασύρματης επικοινωνίας στους ρυθμιστές κατασκευής της εταιρίας SignalBau 
Huber οι οποίοι συντηρούνται στο πλαίσιο του δευτέρου τμήματος της παρούσας 
σύμβασης από την εταιρεία ECOPHOS (οι ρυθμιστές αυτοί ορίζονται επακριβώς στον 
Πίνακα 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII της Διακήρυξης), ώστε να καταστεί δυνατή, ασύρματα, 
σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η επιτήρηση της λειτουργίας και 
της αναγγελίας βλαβών των ρυθμιστών αυτών, είτε σε Κεντρικό Υπολογιστή Κυκλοφορίας 
είτε σε Σταθμό Επιτήρησης.  

 
2. Στο Παράρτημα V – Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης, στο σχετικό εδάφιο της οποίας 

που αφορά τις μονάδες ασύρματης επικοινωνίας, προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση που για 
την εξυπηρέτηση αυτής της κεντρικής επιτήρησης και της αυτόματης αναγγελίας βλαβών, ο 
Πάροχος αδυνατεί να διασυνδέσει τις νέες μονάδες Ασύρματης Επικοινωνίας με τον 
υφιστάμενο κεντρικό ή άλλο εξοπλισμό, υποχρεούται να εγκαταστήσει, αδαπάνως για την  

Περιφέρεια Αττικής, νέο εξοπλισμό επιλογής του, που θα εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις 
του Έργου.». 

 
3. Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία κοινοποιήθηκε προς όλους τους διαγωνιζόμενους το με 

αρ.πρωτ. 1893/2.3.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα “Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που 
αφορούν στον διαγωνισμό ΣΗΜ-02/17:Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018” και συγκεκριμένα στην 
απάντηση στο ερώτημα 4 διευκρινίζεται ότι “Ως υφιστάμενος ή νέος κεντρικός ή άλλος 
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εξοπλισμός θεωρείται οποιαδήποτε στοιχείο εμπίπτει στον ορισμό Ηλεκτρονικό σύστημα 
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής ή Σύστημα της παρ. 1.2. του άρθρου Α-1 της  Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων (σελ. 63).” 

 
4. Στην από 07/11/2017 σύμβαση του 2ου τμήματος της παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ-02/17, 

μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του παρόχου ECOPHOS αναφέρεται 
ότι:«Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής 
νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta 
SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης».  

 
Β. Το ακόλουθο σύντομο ιστορικό 
 
1. Την 7/11/2017 υπεγράφη το προαναφερθέν συμφωνητικό για το 2ο τμήμα της σύμβασης 

ΣΗΜ-02/17, μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του παρόχου ECOPHOS. 
 
2. Με το αρ. πρωτ. 1633/20.2.2018 έγγραφό της η Υπηρεσία , κατόπιν σχετικής αυτοψίας κατά 

την οποία διαπίστωσε ότι ο πάροχος, με αυθαίρετη ερμηνεία των αναφερομένων στην 
παράγραφο 2 της ενότητας Α της παρούσας αναφοράς (Συμβατικά στοιχεία), είχε ήδη 
αντικαταστήσει 7 ρυθμιστές  κατασκευής SignalBau Huber (νυν SWARCO, όπως και θα 
καλείται εφεξής) με ρυθμιστές κατασκευής ECOPHOS, του επισήμανε τα ακόλουθα : 

 να μην προχωρά σε αυθαίρετη αντικατάσταση ρυθμιστών 
 να διερευνήσει τη δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων ασύρματης επικοινωνίας στους 

ρυθμιστές αυτούς (σημειώνοντας ότι ο κατασκευαστής των ρυθμιστών (SWARCO), έχει 
περιλάβει στην προσφορά που κατέθεσε κατά την διαγωνιστική διαδικασία, την 
εγκατάσταση τέτοιων μονάδων έναντι συγκεκριμένου τιμήματος). Ουσιωδώς λοιπόν, η 
Υπηρεσία απαίτησε από τον πάροχο  να διερευνήσει εάν η προσφορά του 
κατασκευαστή, την οποία είχε ήδη υποβάλλει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία στην 
οποία συμμετείχε, εξακολουθεί να ισχύει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.  

 
3.  Με το με αρ. πρωτ. 1844/15.3.2018 έγγραφό της η Υπηρεσία, ζητά από τον Πάροχο να 

επισπεύσει τη διαδικασία διερεύνησης προς τον κατασκευαστή των ρυθμιστών για το εφικτό ή 
μη της τοποθέτησης  μονάδων επικοινωνίας σε αυτούς, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα 
λήξεως των τμηματικών προθεσμιών, διότι μέχρι τότε δεν είχαν έρθει σε γνώση της Υπηρεσίας 
σχετικές ενέργειες από τη μεριά του. 

 
4. Με την με αρ. πρωτ. 4739/25.4.2018 επιστολή του, ο πάροχος μας κοινοποίησε το σύνολο της 

αλληλογραφίας που είχε ανταλλάξει με την εταιρία SWARCO  
Ειδικότερα : 

α) την από 9.3.2018 επιστολή του, με την οποία ζητά τεχνοοικονομική προσφορά για τις 
μονάδες ασύρματης επικοινωνίας του άρθρου 12 του Τιμολογίου. 
β) την από 19.3.2018 επιστολή της εταιρίας SWARCO με την οποία του αποστέλλει 
οικονομική προσφορά για τις μονάδες ασύρματης επικοινωνίας. Στην ίδια επιστολή, η 
εταιρία δηλώνει ότι έχει ετοιμοπαράδοτα 60 τεμάχια και ότι η υπολειπόμενη ποσότητα 
μπορεί να παραδοθεί σε 4 εβδομάδες ενδεικτικά. 
γ) την από 20.3.2018 επιστολή του Παρόχου προς την εταιρία SWARCO, με την οποία 
ζητά και τεχνική προσφορά για τις μονάδες ασύρματης επικοινωνίας. 
δ) την από 28.3.2018 επιστολή της εταιρίας SWARCO με την οποία αποστέλλει τεχνικές 
διευκρινίσεις και prospectus –τεχνικά φυλλάδια για τις μονάδες ασύρματης επικοινωνίας  
ε) Την από 10.4.2018 επιστολή του Παρόχου προς την εταιρία SWARCO, με την οποία 
ζητά περαιτέρω τεχνικές διευκρινίσεις, όσον αφορά τη σύνδεση και λειτουργία των 
μονάδων ασύρματης επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα (κεντρικούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές). 
στ) Την από 19.4.2018 επιστολή της εταιρίας SWARCO προς τον πάροχο, με την οποία 
δεν τις αποστέλλει διότι θεωρεί ότι έχει ήδη δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Αναφέρει 
επίσης ότι για να επανέλθει απαντώντας σε οποιοδήποτε νέο αίτημα, θα πρέπει πρώτα να 
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εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές τιμολογίων από προηγούμενες εργασίες (επισκευή 
κεντρικού Η/Υ BFR). 
 

5. Με την με αρ. πρωτ. Δ.Δ.Μ.Υ./5940/18.5.2018επιστολή της, η ECOPHOS, δηλώνει ότι για την 
εξασφάλιση της ασύρματης επικοινωνίας των ανεξάρτητων ρυθμιστών του Πίνακα 4 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII της Διακήρυξης, θα προχωρήσει στην εγκατάσταση νέων ρυθμιστών 
κατασκευής της (τύπου BBTRAFFIC32, που θα διασυνδέσει με τον υφιστάμενο κεντρικό 
υπολογιστή κατασκευής της (EPOPTIS), χωρίς οποιοδήποτε επιπλέον τίμημα πέραν του 
προβλεπόμενου τιμήματος του άρθρου 12 του Τιμολογίου, δηλαδή το τίμημα για τις μονάδες 
επικοινωνίας. Στην ίδια επιστολή δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις από 
την SWARCO HELLAS A.E, σε σημαντικά, κατά την άποψή της, τεχνικά θέματα που αφορούν 
τη συμφωνία του προσφερόμενου προϊόντος με τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
Τα εν λόγω τεχνικά θέματα συνοπτικά είναι : 

 το απαιτούμενο ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) απομονωμένο από το διαδίκτυο 
(internet) 

 το υφιστάμενο κεντρικό σύστημα λήψης των δεδομένων από τις μονάδες 
επικοινωνίας 

 το περιεχόμενο της επικοινωνίας για την κάλυψη της τεχνικής απαίτησης 
 ο απαιτούμενος εξοπλισμός για λειτουργία σε διακοπή ΔΕΗ  
 ο απαιτούμενος εξοπλισμός GPS – ρολόι πραγματικού χρόνου – διόρθωση ώρας 

κ.λπ. 
 η απαιτούμενη λειτουργία αποστολής SMS 
 ο απαιτούμενος εξοπλισμός παρακολούθησης των χρωματικών ενδείξεων των 

σηματοδοτών 
Παράλληλα ο πάροχος τονίζει, ότι επειδή φέρει την πλήρη ευθύνη συντήρησης των 
ρυθμιστών του εν λόγω τμήματος  και γενικότερα την πλήρη ευθύνη του έργου, δεν μπορεί να 
εξαρτήσει την επιτυχή εκτέλεσή του από έναν εξοπλισμό που κατά την άποψή του και με 
βάση τα ανωτέρω, δεν εγγυάται τη συμμόρφωση με τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις 
της Τεχνικής Περιγραφής αφού  δεν του παρέχεται από τον προμηθευτή το σύνολο των 
εγγυήσεων που ο πάροχος απαιτεί, ώστε να διασφαλίσει ότι το ασύρματο σύστημα που θα 
υλοποιηθεί θα λειτουργήσει με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα. 

 
Γ. Τις επισημάνσεις σύμφωνα με την από 19/06/2018 (αρ. πρωτ. Δ.Δ.Μ.Υ.: 7465/19.06.2018) 

Αναφορά /εισήγηση του Αν. Προϊστάμενου του 5ου Τμήματος της ΔΙΔΙΜΥ 
Γ1 ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Οι ρυθμιστές κατασκευής SWARCO εγκαταστάθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90. Έκτοτε 
λαμβάνουν τακτική και ανελλιπή συντήρηση στα πλαίσια εξειδικευμένων έργων της 
Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους και η ταχεία 
αποκατάσταση των προκυπτουσών βλαβών. 

 

2. Κατά το χρόνο εγκατάστασης των ρυθμιστών αυτών, δεν είχε θεσπισθεί η ισχύουσα Εθνική 
Τεχνική Προδιαγραφή (ΦΕΚ 1321/23.5.2014), η οποία έχει συνταχθεί για να εναρμονίσει τα 
ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 50556 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12675). Κατά το χρόνο εκείνο 
ίσχυε η προδιαγραφή ΔΚ-2 της ΔΜΕΟ, την οποία πληρούσαν οι ρυθμιστές Swarco, ως εκ 
τούτου  δεν είχε απαιτηθεί να ελεγχθεί η συμφωνία τους ή όχι με την ισχύουσα ΕΤΕΠ. 

 

3. Από τα αρχεία βλαβών που τηρούνται στο ΚΦΣ, για το σύνολο των 335 ρυθμιστών ΜΤC που 
συντηρούνται στο δεύτερο τμήμα της παροχής Υπηρεσιών από την ECOPHOS (μόνο οι 208 
είναι ανεξάρτητοι) για την τελευταία 2ετία (2016-2017) έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα : 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ 2.15 (1 έτος από 
01.07.16 μέχρι 30.06.17 ) έχουν καταγραφεί ως «βλάβες ρυθμιστή» : 82 εγγραφές 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ 2.17 (από 01.07.17 
έως 30.05.18 δηλαδή 11 μήνες)έχουν καταγραφεί ως «βλάβες ρυθμιστή» : 177 
εγγραφές . Ειδικότερα από 07.11.17 όταν και υπεγράφη το συμφωνητικό μέχρι και 
30.05.18 οι εγγραφές για βλάβες ήταν 128. 
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 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ 2.15 (1 έτος από 
01.07.16 μέχρι 30.06.17 )έχουν καταγραφεί ως «μπλοκαρίσματα» : 389 εγγραφές. 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ 2.17 (από 01.07.17 
έως 30.05.18 δηλαδή 11 μήνες) έχουν καταγραφεί ως «μπλοκαρίσματα» : 342 
εγγραφές . 

 

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν οφείλονται σε απρόβλεπτα 
γεγονότα (πχ τρακαρίσματα, βανδαλισμοί κοκ).  Οι βλάβες που έχουν καταγραφεί ως 
μπλοκαρίσματα συχνά  οφείλονται σε  πτώσεις τάσης του δικτύου της ΔΕΗ. Επίσης κάθε 
βλάβη η οποία δεν μπορεί να αιτιολογηθεί πλήρως (δεν μπορεί δηλαδή ο ρυθμιστής να τη 
διαγνώσει) και οδήγησε σε σβήσιμο του ρυθμιστή {πχ βλάβες του καλωδιακού δικτύου 
τροφοδοσίας των σηματοδοτών (π.χ. διαρροές, χαλασμένοι κλώνοι κ.λπ.)} ή ακόμη και 
οφειλόμενες στον ίδιο το ρυθμιστή (πχ μη καλή επαφή πλακετών) ορίζονται ως μπλοκάρισμα. 

 

4. Επισημαίνουμε ότι ο Πάροχος σύμφωνα με τη σύμβαση, έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει 
βλάβες εντός 6 ωρών από την αναγγελία τους. Δηλαδή μια βλάβη, για την αποκατάσταση της 
οποίας είτε απαιτείται εκτεταμένη επέμβαση είτε απαιτείται ένα απλό reset, θα χρειαστεί χρόνο 
αποκατάστασης από 1 έως 6 ώρες (κατά τις οποίες οι σηματοδότες είναι εκτός λειτουργίας).  

 

5. Οι ρυθμιστές τύπου MTC υπό την παρούσα μορφή τους δεν είναι συμβατοί με σηματοδότες 
τύπου led χαμηλής τάσης. Προκειμένου αυτό να καταστεί εφικτό, απαιτείται τροποποίηση του 
ρυθμιστή (προσθήκη εξοπλισμού και επαναπρογραμματισμός του). 

 

6. Oι ρυθμιστές BBtraffic 32 της εταιρίας ECOPHOS πληρούν τις υποχρεωτικές και τις 
προαιρετικές απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής. Σχετικά έχει εκδοθεί 
το με αρ. AOC-0270-017.3.01/19.01.18 Πιστοποιητικό από τον ανεξάρτητο φορέα LABOR SA. 

 

7. Ρυθμιστές της εταιρείας ECOPHOS εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά σε σηματοδοτικές 
εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής προ 4ετίας από το έργο ΣΗΜ-4/12. Ως 
εκ τούτου έχουν δοκιμασθεί σε μικρό βάθος χρόνου. Συνολικά, κατά τον παρόντα χρόνο, 
βρίσκονται εγκατεστημένοι 97 ρυθμιστές ECOPHOS, οι οποίοι λειτουργούν με χαμηλή 
συχνότητα εμφάνισης βλαβών όπως φαίνεται στην ακόλουθη παρ. 8  

 

8. Από τα αρχεία βλαβών που τηρούνται στο ΚΦΣ, για το σύνολο των 97 ρυθμιστών της 
ECOPHOS που συντηρούνται στο τρίτο τμήμα της παροχής Υπηρεσιών από την ECOPHOS 
έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα : 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσιών ΣΗΜ 2.17 (από 01.07.17 
έως 30.05.18 δηλαδή 11 μήνες) έχουν καταγραφεί ως «μπλοκαρίσματα» : 13 
εγγραφές και ως «βλάβες» : 20 εγγραφές 

 

Γ2 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

1.  Κατά τη φάση του διαγωνισμού, ο νυν πάροχος υπέβαλε την από  07/03/2017 Υπεύθυνη 
Δήλωση, η οποία απαιτείτο ως αποδεικτικό μέσο σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2.Β4Γ  της 
διακήρυξης, στην οποία ρητά και επί ποινής αποκλεισμού δήλωνε ότι : 

«έχει λάβει γνώση του συνόλου του εξοπλισμού ο οποίος πρόκειται να συντηρηθεί ή 
αναβαθμισθεί ή τροποποιηθεί, ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία θα υποβάλει 
προσφορά και δηλώνει ότι εξασφαλίζει για την υλοποίηση της σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής τα ακόλουθα:  
α) όλα τα υλικά (hardware) που θα απαιτηθούν (π.χ. γνήσια ανταλλακτικά κ.λ.π), για τη 
συντήρηση, άρση βλαβών, τροποποιήσεις – αναβαθμίσεις λειτουργίας ρυθμιστών˙ ήτοι 
προσθήκη μονάδων ασύρματης λειτουργίας και μονάδων μείωσης φωτεινότητας- 
dimmingκ.λπ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, του αντίστοιχου εξοπλισμού ανά 
τμήμα έργου όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή (Ρυθμιστές, Κέντρα, Σταθμοί 
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Επιτήρησης κ.λπ.), ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ασφαλής και σύμφωνη με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή λειτουργία αυτού  
β) όλα τα λογισμικά (software) που θα απαιτηθούν (π.χ. προγράμματα λειτουργίας μετά των 
απαιτούμενων αδειών χρήσης πάσης φύσεως κ.λπ.), για τον επαναπρογραμματισμό των 
υφισταμένων λογισμικών, τη συντήρηση και την άρση βλαβών αλλά και τις αναβαθμίσεις 
λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, για τον αντίστοιχο εξοπλισμό ανά 
τμήμα έργου όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή (Ρυθμιστές, Κέντρα, Σταθμοί 
Επιτήρησης κ.λπ.), ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ασφαλής και σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες από την Υπηρεσία μελέτες, λειτουργία αυτού 

 
2. Κατά τη φάση του διαγωνισμού, ο νυν πάροχος υπέβαλε την από  07/03/2017 Υπεύθυνη 

Δήλωση η οποία απαιτείτο ως αποδεικτικό μέσο σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2.Β4Ε  της 
διακήρυξης, στην οποία ρητά και επί ποινής αποκλεισμού δήλωνε ότι : «αναλαμβάνει να 
εξασφαλίσει τη συνεργασία του κατασκευαστή του ρυθμιστή του 2ου και του 3ου Τμήματος σε 
όποιο ζήτημα απαιτηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής» 

 

Βάση των ανωτέρω αναφερόμενων στις παρ. 1 & 2 η τοποθέτηση των μονάδων επικοινωνίας 
δεν είναι ζήτημα το οποίο εμφανίστηκε και απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά γνωστό στους συμμετέχοντες εκ των προτέρων, αφού υπέβαλλαν οικονομική 
προσφορά γι’ αυτό (Άρθρο12 τιμολογίου) και ως εκ τούτου συμβατική υποχρέωση του 
παρόχου. Όφειλαν λοιπόν οι διαγωνιζόμενοι, σύμφωνα με τα δηλούμενα στις 
προαναφερθείσες Υ.Δ. να το έχουν διερευνήσει ενδελεχώς από τεχνική και οικονομική 
σκοπιά. 

 3. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο Α2 (Συμβατικά στοιχεία της παρούσας) στο 
Παράρτημα V – Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης, στο σχετικό εδάφιο της οποίας που 
αφορά τις μονάδες ασύρματης επικοινωνίας, προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση που για την 
εξυπηρέτηση αυτής της κεντρικής επιτήρησης και της αυτόματης αναγγελίας βλαβών, ο 
Πάροχος αδυνατεί να διασυνδέσει τις νέες μονάδες Ασύρματης Επικοινωνίας με τον 
υφιστάμενο κεντρικό ή άλλο εξοπλισμό, υποχρεούται να εγκαταστήσει, αδαπάνως για την 
Περιφέρεια Αττικής, νέο εξοπλισμό επιλογής του, που θα εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις 
του Έργου.». 

Θα πρέπει λοιπόν, προκειμένου να γίνει χρήση αυτού του εδαφίου, να τεκμηριώνεται 
επαρκώς από τον πάροχο η έννοια του ρήματος «αδυνατεί» με νέα στοιχεία τα οποία 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όχι πριν της υπογραφή αυτής, 
αφού τότε η διαδικασία εμπίπτει στα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2. Ο πάροχος 
κάνει χρήση του σχετικού εδαφίου της τεχνικής περιγραφής τεκμηριώνοντας την τεχνική του 
αδυναμία με συγκεκριμένες αιτιάσεις (παρ Β5 της παρούσας),οι οποίες δεν προέκυψαν από 
επιτόπου δοκιμή της μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε κάποιο ρυθμιστή SWARCO αλλά 
μόνο από τις ανταλλαγές σχετικών εγγράφων μεταξύ SWARCO και ECOPHOS στις οποίες 
δεν δόθηκε , κατά την άποψή του, το σύνολο των απαιτούμενων διευκρινήσεων.  
Κατά την άποψή μου, η τεκμηρίωση της αδυναμίας διασύνδεσης αποτελεί και το πιο 
ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας, αφού αν η Υπηρεσία επιθυμούσε ο εκάστοτε πάροχος 
να δύναται στα πλαίσια συντήρησης να αντικαθιστά κατά το δοκούν ρυθμιστές θα είχε 
προχωρήσει σε μία ρητή και σαφή περί αυτού διατύπωση. 

 
4.  Στο άρθρο 132, παράγραφος 4 του ν. 4412/2016, αναφέρεται ότι«…..μία τροποποίηση 

θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η 
τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς 
που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη 
αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης,….». 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετασθεί εάν είναι δυνατή η αδάπανη 
αντικατάσταση των ρυθμιστών κατασκευαστή SWARCO που συντηρούνται στο 2ο τμήμα της 
σύμβασης ΣΗΜ-2/17 με άλλους κατασκευαστή ECOPHOS, κάνοντας χρήση του 
προαναφερόμενου εδαφίου της τεχνικής περιγραφής, λαμβανομένου υπόψη των ακολούθων: 

ΑΔΑ: 7ΥΦΖ7Λ7-ΛΧΠ



 

 7 

 

1. Η δυνατότητα αντικατάστασης ρυθμιστών σε περίπτωση αδυναμίας διασύνδεσης είχε 
αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και είχε αποτελέσει και 
αντικείμενο σχετικού ερωτήματος από την εταιρεία SWARCO,το οποίο και απαντήθηκε 
σχετικά (παράγραφος Α3 της παρούσας). Ήταν ως εκ τούτου γνωστή στους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

2. Η αντικατάσταση των ρυθμιστών κατασκευαστή SWARCO με ρυθμιστές κατασκευαστή 
ECOPHOS, αλλάζει τον τρόπο και τις απαιτήσεις συντήρησης των ρυθμιστών (π.χ. 
απαίτηση και κόστος ανταλλακτικών, μικρότερη συχνότητα βλαβών κοκ).  

3. Η αντικατάσταση των ρυθμιστών θα γίνει αδαπάνως για την Περιφέρεια Αττικής αφού το 
τίμημα το οποίο θα πληρωθεί ο πάροχος είναι το τίμημα των μονάδων ασύρματης 
επικοινωνίας. 

Σημειώνεται ότι στα προηγούμενα εξειδικευμένα έργα συντήρησης ρυθμιστών Φωτεινής 
Σηματοδότησης, δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στην τεχνική περιγραφή και ουδέποτε έγινε 
αντικατάσταση του ρυθμιστή συγκεκριμένου κατασκευαστή, με ρυθμιστή άλλης 
κατασκευάστριας εταιρίας παρά μόνο αντικατάσταση μέρους ή συνόλου εξοπλισμού με 
άλλον της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης αντίστοιχης σύμβασης (ΣΗΜ2/15) ο τότε Πάροχος (SWARCO) είχε 
προχωρήσει αδαπάνως για την Περιφέρεια Αττικής, σε εγκατάσταση ενημερωμένης έκδοσης 
του κεντρικού λογισμικού του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και μέρους του αντίστοιχου 
εξοπλισμού (με εξοπλισμού του ιδίου κατασκευαστή SWARCO). H διαδικασία μετάβασης 
από το παλαιότερο σύστημα στο νέο δεν ολοκληρώθηκε τελικά αφού άλλαξε ο πάροχος. 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθούν και τα παρακάτω: 

1. Λόγω της φύσης του έργου και του απόλυτα εξειδικευμένου αντικειμένου του, στις 
διακηρύξεις των σχετικών παροχών συντήρησης, τίθεται ως επί ποινής αποκλεισμού όρος 
η ύπαρξη σχετικής εμπειρίας στους ρυθμιστές οι οποίοι πρόκειται να συντηρηθούν. 
Εφόσον δηλαδή πρόκειται να συντηρηθούν ρυθμιστές κατασκευαστή SWARCOαπαιτείται 
σχετική εμπειρία σε κατασκευή ή συντήρηση ρυθμιστών SWARCO. Εφόσον πρόκειται να 
συντηρηθούν ρυθμιστές ECOPHOS,απαιτείται σχετική εμπειρία κατασκευής ή συντήρησης 
σε ρυθμιστές ECOPHOSκοκ. 

2. Η επιτροπή παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του ΣΗΜ-2/17 (σύμφωνα και με τα όσα - 
κατά πλειοψηφία - δηλώνονται στο σχετικό πρακτικό της), είναι αρμόδια μόνο για την 
παραλαβή της υπηρεσίας εγκατάστασης των μονάδων ασύρματης επικοινωνίας του 
άρθρου 12 του τιμολογίου μελέτης και δηλώνει (κατά πλειοψηφία) ότι δεν έχει αρμοδιότητα 
για την παραλαβή των ρυθμιστών κυκλοφορίας εφόσον αυτοί αντικατασταθούν, αφού στο 
εν λόγω έργο δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή που να καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για 
ρυθμιστές κυκλοφορίας. Θα πρέπει λοιπόν εάν γίνει δεκτό το αίτημα της ECOPHOS να 
καθορισθούν οι προδιαγραφές των ρυθμιστών (πχ από το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση 
και λειτουργία ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης» που δημοπρατήθηκε 
πρόσφατα) και να ορισθεί επιτροπή που βάση των ανωτέρω προδιαγραφών θα τους 
παραλάβει. Επίσης, θα πρέπει να καθορισθεί ο χρόνος της εγγύησης για τους νέους 
ρυθμιστές (στο προαναφερόμενο έργο ήταν δύο (2) έτη). 

Κατόπιν όλων των παραπάνω: 

Παρακαλώ να τεθούν υπόψη της ΟΕ της Περιφέρειας Αττικής το πρακτικό της επιτροπής και η 
σχετική εισήγησή μου,  προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση για την αποδοχή ή μη του 
αιτήματος της ECOPHOS σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 παρ. 1 του Ν 4412/16 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Να ληφθεί σχετική απόφαση από την Ο.Ε. περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος της εταιρείας 
«ECOPHOS» παρόχου του 2ου τμήματος της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες 
συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018», 
περί αντικατάστασης ή μη μέρους των ρυθμιστών του εν λόγω τμήματος. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
α) ο Πάροχος επικαλείται τεχνικά προβλήματα και αδυναμία εγγύησης σχετικά με την προσθήκη 
μονάδος επικοινωνίας στους υπάρχοντες ρυθμιστές 
β) ο Πάροχος προσφέρεται να εγκαταστήσει αδαπάνως νέους, σύγχρονους και πιστοποιημένους 
ρυθμιστές (αντί αυτών που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990), πράγμα το οποίο αφενός 
είναι προφανώς υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος αφετέρου προβλέπεται στη Διακήρυξη. 
 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας «ECOPHOS» παρόχου του 2ου τμήματος της παροχής 
υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018», περί αντικατάστασης μέρους των ρυθμιστών του εν 
λόγω τμήματος, αδαπάνως για την Περιφέρεια Αττικής. 

 

 
 
 Το τακτικό μέλος της Ο. Ε. κα Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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