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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2170/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 41ο  
Έγκριση ή μη των υπ’ αρ. 5/05-02-2019 και 8/15-02-2019 πρακτικών της Ειδικής Τεχνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα 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 δίνει το λόγο στην κα Φραγκιαδάκη η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

7. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

8. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,  

9. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
10. Την παρ. Ζ του άρθρου 1 του  Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» 

11. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 

12. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

13. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης  και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

14. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

15. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/13-11-2017) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  

16. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση 
– κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθμ. 
37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661 Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
19. Το ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

20. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ :6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 
84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
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21. Την υπ’ αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ8-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2018». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

22. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ : ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής», 

23. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019», 

24. Την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» 

25. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής», 

26. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 8840/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
39/τ.Β’/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
“Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

27. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 114) 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με  το  ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017 και το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-
04-2017, 

28. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)», 

29. Την υπ’ αριθ. 236/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής 
Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 

30. Την υπ’ αριθμ. 1434/2018  (ΑΔΑ: ΨΑ9Θ7Λ7-ΕΤΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους  
50.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας της 
Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για ένα έτος. 

31. Την υπ’ αριθμ 1720/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΣΡ7Λ7-ΙΣΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Α) Ανάκληση της υπ. αρ. 1434/2018 (ΑΔΑ:ΨΑ9Θ7Λ7-ΕΤΗ)  της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των πενήντα 
χιλιάδων  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (50.000,00 €) για την Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και  Διαχείρισης Πυροπροστασίας  
της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για ένα έτος».Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του 
ποσού των πενήντα χιλιάδων  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (50.000,00€) για την 
Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και  
Διαχείρισης Πυροπροστασίας  της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για ένα έτος» 

32. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 132042/04-07-2018 (ΑΔΑ: 62ΚΧ7Λ7-Ψ5Β) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 26.900,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2697 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
του Φορέα μας)  στον ΚΑΕ  0869 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους  2018. 

33. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 132037/04-07-2018 (ΑΔΑ: Ω9Ρ57Λ7-ΥΞΜ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
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Φ.Π.Α. ( η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2698 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
του Φορέα μας) στον ΚΑΕ 1311 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους  2018. 

34. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 132034/04-07-2018 (ΑΔΑ: 62ΠΕ7Λ7-ΗΨΙ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2699 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
του Φορέα μας) στον ΚΑΕ 1729 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

35. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2840/03-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ7-ΛΣΨ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 9.988,20€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1307 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 
του Φορέα μας) στον ΚΑΕ 1729 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, 

36. Την υπ’ αρ. 1953/2018 (ΑΔΑ:.6ΑΗΨ7Λ7-74Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης. 

37. Την υπ’ αρ. πρωτ. 138594/19-07-2018 Διακήρυξη για Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για 
την Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 
και  Διαχείρισης Πυροπροστασίας  της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για ένα έτος. 

38. Την έγκαιρα κατατεθειμένη προσφορά της εταιρείας «ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΟΓΙΣΙΜΙΚΟΥ Α.Ε.» 

39. Την υπ’ αρ. 2245/2018 (ΑΔΑ: Ω7ΟΠ7ΛΠ-Τ78) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
: «Έγκριση ή μη των υπ’ αρ. 27/31-07-2018 και 30/03-08-2018 πρακτικών Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με τον Συνοπτικό  
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Συντήρηση και 
Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» 

40. Τον έγκαιρα κατατεθειμένο φάκελο της εταιρείας «ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΙΜΙΚΟΥ 
Α.Ε.» 

41. Την υπ’ αρ. 2283/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΘ7Λ7-Ε7Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Έγκριση ή μη του  υπ’ αρ. 39/24-8-2018 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με τον Συνοπτικό  Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 50.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)». 

42. Την υπ’ αρ. 2284/2018 (ΑΔΑ: 69Λ47Λ7-822) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Συγκρότηση Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για τη Συντήρηση 
και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος ΄Εγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής». 

43. Την υπ’ αρ. 57/2018 υπογραφείσα Σύμβαση για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. 

44. Την υπ’ αρ. 2797/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση ή μη του 
υπ’ αρ. 2/28-09-2018 Πρακτικού της  Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-
Παραλαβής του έργου Συντήρησης και Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Αττικής» 

45. Την από 09/10/2019 Τροποποίηση της υπ’ αρ.  57/2018 Σύμβασης για τη Συντήρηση και 
Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, 

46. Το υπ’ αρ. οικ. 28625/29-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Δ.Α. με 
θέμα: «Αναφορικά με την εκτέλεση της υπ’ αρ. 57/2018 Σύμβασης για τη Συντήρηση και 
Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής», το οποίο αναφέρει τα εξής: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αρ. 57/2018 Σύμβασης για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής για ένα (1) έτος, που υπεγράφη στις 17/09/2018, 

ΑΔΑ: ΩΥΔΔ7Λ7-9ΡΡ



 5 

προβλέπεται η σύνταξη πρακτικού για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εν λόγω έργου 
από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή, το οποίο περιοδικά θα συνοδεύσει τα σχετικά τιμολόγια που 
θα εκδώσει  ο ανάδοχος σε τέσσερις (4) φάσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του. Δεδομένου ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα από τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 
και δεν έχουν προσκομισθεί οι σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης του έργου, οι οποίες 
καλύπτουν την αντίστοιχη περίοδο των δύο (2) πρώτων φάσεων, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την πρόοδο των απαιτούμενων εργασιών, αν έχουν 
παρασχεθεί και υλοποιηθεί όπως απαιτείται ή  ποια είναι γενικότερα η εξέλιξή τους» 

47. Το υπ’ αρ. 5/05-02-2019 Πρακτικό της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης-
Παραλαβής του έργου Συντήρησης, Υποστήριξης, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην περιοχή ΠΕ Δυτικής Αττικής, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 

 

«Σε απάντηση σχετικού εγγράφου η επιτροπή μας συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει τις 
μέχρι σήμερα εργασίες από πλευράς αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 4, της σύμβασης 
57/2018 και διαπιστώθηιαν τα παρακάτω: 
Έγινε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που υπεγράφη την 9-10-2018 κατόπιν αιτήματος 
του αναδόχου για αλλαγή των εικονοληπτών καλυτέρων προδιαγραφών με το ίδιο κόστος. 
Την 17/10/2018 ο ανάδοχος παρέλαβε στοιχεία του συστήματος που χρειάζονταν έλεγχο και 
επισκευή. Τα στοιχεία που παρέλαβε περιλαμβάνονται σε αποδεικτικό που υπεγράφη και από 
τις δύο πλευρές. 
Υπήρχει αντικειμενική δυσκολία από την ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων έως και το 
τέλος της αντιπυρικής περιόδου να αναρτηθεί το σύστημα πλήρες δεδομένου ότι απαιτούνταν 
παραγγελίες υλικών που καθυστερούν περισσότερες ημέρες από τις υπολειπόμενες μέχρι 
τέλους αντιπυρικής περιόδου. 
Ο ανάδοχος δεν προχώρησε σε ανάρτηση, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν όλα τα υλικά (πχ 
Κάμερες, μετεωρολογικός σταθμός) προκειμένου να ασχοληθεί με τους απαραίτητους ελέγχους 
των στοιχείων, την συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη, τις επισκευές του και την παραγγελία 
όλων των απαραίτητων υλικών προς αντικατάσταση υλικών. 
Ακόμη για λόγους ασφάλειας του συστήματος καθόσον ξεκινούσε η χειμερινή περίοδος 2018-
2019 και πιθανόν να μην επέτρεπαν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες την αποκαθήλωση του 
συστήματος με κίνδυνο φθορές, επίβουλες ενέργειες, καταστροφές. 
Μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος δεν μας έχει παραδώσει κάποιο υλικό παραγγελίας, επισκευής, 
επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης προκειμένου να χρειαστεί από την επιτροπή η έκδοση 
πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τμήματος του έργου: 
Ειδικότερα δεν πραγματοποιήθηκαν: 
 

Από την ομάδα Α της 57/2018 Σύμβασης 
 

Α/Α 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και 
εργασίες συντήρησης συστήματος 
Πυροπροστασίας Π.Ε. Δυτ. Αττικής 

1 
Έλεγχος και επισκευή Η/Υ server (Βάσεις 
Δεδομένων/Αρχεία Καταγραφής) 

2 
Έλεγχος και επισκευή σταθμών εργασίας-
παρακολούθησης εικονοληπτών 

3 
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων 
μετεωρολογικών σταθμών 

4 Εργασίες βαφής ιστών στήριξης 

5 
Εργασίες εγκατάστασης νέων εικονοληπτών, 
switch, ασύρματων γεφυρών, κυτίου στέγασης 
εξοπλισμού, καλωδιώσεων ιστών και μπαταριών 

ΑΔΑ: ΩΥΔΔ7Λ7-9ΡΡ



 6 

6 Εργασίες τοποθέτησης νέων περιφράξεων 

7 Εργασίες κατασκευής τοιχίων βαρύτητας 

8 

Υπηρεσίες θέσης λειτουργίας και 
απεγκατάστασης εξοπλισμού συστήματος 
(όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσης) κατά την 
τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και λήξη αυτής 
έτους 2018 και επανατοποθέτησής του κατά την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2019 

 
Ειδικά για την α/α 8 της Α ομάδας δεν πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και η απεγκατάστασή 
του εξοπλισμού για το έτος 2018, 
 
 
 
 

Από την ομάδα Β της 57/2018 Σύμβασης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από την ομάδα Γ της 57/2018 Σύμβασης 
Α/Α Υλικά Τμχ 

1 
Προμήθεια ενός νέου switch προς 
αντικατάσταση 

1 

2 
Προμήθεια ενός κυτίου στέγασης 
εξοπλισμού καμερών 

1 

3 
Προμήθεια χρωμάτων βαφής ιστών 
στήριξης και συναφών υλικών 

6 

4 Προμήθεια νέων καλωδιώσεων ιστών 4 

5 Προμήθεια έξι μπαταριών για τις κάμερες 6 

6 
Προμήθεια μπαταριών για το σύστημα 
συναγερμού 

6 

7 Προμήθεια υλικών για μία νέα περίφραξη 1 

8 
Προμήθεια υλικών σκυροδέματος για 
κατασκευή έξι τοιχίων βαρύτητας 

6 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής συνεκάλεσε σύσκεψη την 24 Ιανουαρίου 2019 δόθηκαν 
οδηγίες στον ανάδοο να προχωρήσει άμεσα σε οφειλόμενες ενέργειες προκειμένου κατά την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2019 το σύστημα να λειτουργεί  πλήρες. 

Α/Α Υλικά Τμχ 

1 
Προμήθεια κάρτας γραφικών για 
τον ένα σταθμό εργασίας 

1 

2 
Προμήθεια ενός νέου 
μετεωρολογικού σταθμού 

1 

3 
Προμήθεια δύο εικονοληπτών 
προς αντικατάσταση 

2 

4 
Προμήθεια ασύρματων γεφυρών 
(μονάδων) για τους εικονολήπτες 

2 
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Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι μέχρι σήμερα δεν απαιτείται σύνταξη πρακτικού της 
επιτροπής εξαιτίας μη υπάρξεως ποσοτήτων προς παραλαβή και εκτίμηση για το έτος 2018. 
Με την έναρξη εργασιών τοποθέτησης και προμήθειας υλικών για το 2019 και σύμφωνα με την 
σύμβαση 57/2018 η επιτροπή θα προχωρήσει σε έκδοση ανάλογου πρακτικού». 
 

48. To υπ’ αρ. 8/15-02-2019 Πρακτικό της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης-
Παραλαβής του έργου Συντήρησης, Υποστήριξης, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην περιοχή ΠΕ Δυτικής Αττικής, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 

«Μετά την κατάθεση αναφορών προόδου του έργου του θέματος συνήλθε η ειδική τριμελής 
επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τα υποβληθέντα  με διαβιβαστικό την 13-2-2019 και 
περιλαμβάνουν ημερολόγιο-εργασίες Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 
2019 για τα οποία δεν είχε ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια επιτροπή. 
Η επιτροπή όπως είναι γνωστό έχει εκδώσει το με στοιχεία 5/5-2-2019 έγγραφο χωρίς να 
βρίσκονται σε γνώση της οι μηνιαίες αναφορές προόδου με τα ημερολόγια και εργασίες που 
τελικά υπέβαλλε ο Ανάδοχος την 13-2-2019.  
Μέχρι τις 5-2-2019 ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής, ο Ανάδοχος δεν μας είχε 
παραδώσει κάποιες αναφορές προόδου από υλικό παραγγελίας, επισκευής, επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης προκειμένου να χρειαστεί από την επιτροπή η έκδοση πρακτικού ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής τμήματος του έργου.   
Σήμερα μετά την από 13-2-2019 μεταχρονολογημένη υποβολή μηνιαίων αναφορών που 
περιλαμβάνει τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκεμβριο 2018 και Ιανουάριο 2019 τους 
πραγματοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τον έλεγχο των μελών της επιτροπής :  

 
 

Από την ομάδα Α της 57/2018 Σύμβασης 

Α/Α 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εργασίες 
συντήρησης συστήματος Πυροπροστασίας 
Π.Ε. Δυτ. Αττικής 

1 
Έλεγχος και επισκευή Η/Υ server (Βάσεις 
Δεδομένων/Αρχεία Καταγραφής) 

2 
Έλεγχος και επισκευή σταθμών εργασίας-
παρακολούθησης εικονοληπτών 

 
Από την ομάδα Β της 57/2018 Σύμβασης 

Α/Α Υλικά Τμχ 

1 
Προμήθεια κάρτας γραφικών για 
τον ένα σταθμό εργασίας 

1 

2 
Προμήθεια ασύρματων 
γεφυρών (μονάδων) για τους 
εικονολήπτες 

2 

 
 

Από την ομάδα Γ της 57/2018 σύμβασης 
Α/Α Υλικά Τμχ 

1 
Προμήθεια ενός νέου switch προς 
αντικατάσταση 

1 

2 
Προμήθεια ενός κυτίου στέγασης εξοπλισμού 
καμερών 

1 

3 Προμήθεια νέων καλωδιώσεων ιστών 4 
4 Προμήθεια έξι μπαταριών για τις κάμερες 6 

5 
Προμήθεια μπαταριών για το σύστημα 
συναγερμού 

6 

6 Προμήθεια υλικών για μία νέα περίφραξη 1 
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7 
Προμήθεια υλικών σκυροδέματος για 
κατασκευή έξι τοιχίων βαρύτητας 

6 

 
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι από την μεταχρονολογημένη υποβολή των αναφορών 
μέχρι σήμερα η επιτροπή  και μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε βεβαιώνει ότι 
εκτελέστηκαν οι παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες και προμήθειες που αποτελούν τμήμα 
εργασιών και προμηθειών της σύμβασης 57/2018 και βρίσκονται στο αρχείο της ΠΕ Δυτικής 
Αττικής». 

49. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα υπ’ αρ. 5/05-02-2019 και 8/15-02-2019  Πρακτικά της 
Τριμελούς Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου Συντήρησης 
και Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην Π.Ε.Δ.Α., δεν υλοποιήθηκαν, όπως απαιτείτο βάσει της υπ’ αρ. 
57/2018 Σύμβασης, οι μέχρι σήμερα συμβατικές υποχρεώσεις του  και άρα η αναθέτουσα 
αρχή δεν υποχρεούται να καταβάλλει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί στις μη 
παρασχεθείσες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αναφερόμενης Σύμβασης (ημερομηνία 
υπογραφής σύμβασης: 17/09/2018), το οποίο αναφέρει ότι η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε 
τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών (Η α΄ δόση μετά την 
τοποθέτηση του προβλεπόμενου εξοπλισμού, την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών 
συντήρησης και τη θέση του συστήματος σε κατάσταση πλήρους ομαλής λειτουργίας, η β’ 
δόση έπειτα από την αποκαθήλωση των υλικών που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους μετά 
το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, η γ΄ δόση μετά την επανατοποθέτηση και 
επαναλειτουργία του αποκαθηλωθέντος συστήματος πριν την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου του 2019 και τη θέση του συστήματος σε κατάσταση πλήρους ομαλής λειτουργίας 
και η δ΄ δόση μετά τη λήξη -16/09/2019- της σχετικής σύμβασης). 

50. Την υπ. αρ. 706/2019 (ΑΔΑ:6ΘΕΞ7Λ7-ΚΧ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση ή μη των υπ’ αρ. 5/05-02-2019 και 8/15-02-2019 πρακτικών της Ειδικής Τεχνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής», με την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση του 
ανωτέρω θέματος 

51. Το γεγονός ότι παρά τη σχετική αλληλογραφία (τα υπ. αρ. 185979/14-5-2019 και 222501/24-5-
2019 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς την Ειδική Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης-
Παραλαβής του Έργου Συντήρησης και Υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας ΠΕΔΑ), δεν έχει κατατεθεί μέχρι 
σήμερα (24-6-2019) στην υπηρεσία μας σχετικό πρακτικό παραλαβής που να βεβαιώνει την 
ολοκλήρωση των εργασιών-προμηθειών για τη γ΄φάση του ανωτέρω έργου που θα έπρεπε να 
έχει παραδοθεί την 1/5/2019 κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2019    

52. To υπ. αρ. 406809/23-7-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής με 
θέμα:«Διαβιβαστικό της Εκτέλεσης της υπ. αρ. 57/2018 Σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
το οποίο αναφέρει τα εξής: «Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. ΠΕΔΑ 405665/22-7-2019 
έγγραφο της εταιρείας ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ που αφορά τη Συντήρησης 
και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην ΠΕΔΑ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

53. Την από 18/7/2019 επιστολή της εταιρείας  ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ που 
αναφέρει τα εξής: 

«Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σε συνέχεια των επαφών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε τα παρακάτω σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης / εκτέλεσης του έργου της Συντήρησης και Υποστήριξης του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
στην Π.Ε. Δυτ. Αττικής. 

Σύντομο Ιστορικό 

ΑΔΑ: ΩΥΔΔ7Λ7-9ΡΡ



 9 

Όπως γνωρίζετε και εσείς έγινε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που υπεγράφη την 9-10-
2018 κατόπιν αιτήματος μας για αλλαγή των εικονοληπτών καλλιτέρων προδιαγραφών με το 
ίδιο κόστος. 

Την 17/10/2018 παραλάβαμε τα στοιχεία του συστήματος που χρειάζονταν έλεγχο και 
επισκευή. Τα στοιχεία που παραλάβαμε περιλαμβάνονται σε αποδεικτικό που υπεγράφη και 
από τις δύο πλευρές. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής συνεκάλεσε σύσκεψη την 24 Ιανουαρίου 2019 δόθηκαν 
οδηγίες να προχωρήσουμε άμεσα σε οφειλόμενες ενέργειες προκειμένου κατά την έναρξη της 
αντιπυρικής περιόδου 2019 το σύστημα να λειτουργεί πλήρες. 

Σας πληροφορούμε ότι υπήρχε αντικειμενική δυσκολία από την ημερομηνία παραλαβής των 
στοιχείων (17-10-2108) έως και το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2018) να αναρτηθεί 
το σύστημα πλήρες δεδομένου ότι απαιτούνταν : 

έλεγχος των παραληφθέντων στοιχείων με χρόνο ολοκλήρωσης το ταχύτερο μιας (1) 
εβδομάδος (βλ. συνημμένο Πίνακα στοιχείων 1). Από την ημερομηνία παραλαβής των 
στοιχείων (17-10-18), αυτό σήμαινε  ημερομηνία λήξης εργασίας 24-10-18.  

-παραγγελίες υλικών που καθυστερούν περισσότερες ημέρες από τις υπολειπόμενες μέχρι 
τέλους αντιπυρικής περιόδου συνυπολογίζοντας ότι η προηγούμενος έλεγχος έπρεπε να 
προηγηθεί (βλ. συνημμένο Πίνακα στοιχείων 2). Από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών 
δηλαδή περίπου 24-10-18 (λήξη εργασίας ελέγχων) και με περιθώριο επτά (7) ημέρες μέχρι 
την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δεν υπήρχε δυνατότητα άφιξης των παραγγελθέντων 
υλικών πριν από την 31-10-18 και συνεπώς δεν υπήρχε η περίπτωση ανάρτησης του 
συστήματος  χωρίς τα απαραίτητα υλικά. 

Όπως γίνεται αντιληπτό δεν προχωρήσαμε  σε ανάρτηση του συστήματος, εξαιτίας 
αντικειμενικής δυσκολίας και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν όλα τα υλικά (πχ Κάμερες, 
μετεωρολογικός σταθμός, καλώδια, αναμεταδότες κλπ) προκειμένου η εταιρεία μας να 
ασχοληθεί με τους απαραίτητους ελέγχους των στοιχείων, την συντήρηση, την τεχνική 
υποστήριξη, τις επισκευές του και την παραγγελία όλων των απαραίτητων υλικών προς 
αντικατάσταση υλικών. Δεδομένου ότι στην φάση παραλαβής των στοιχείων δεν ήταν σε θέση 
η εταιρεία να γνωρίζει την κατάσταση των υλικών που απάρτιζαν το σύστημα. Ακόμη για 
λόγους ασφαλείας του συστήματος δεν ήταν δυνατόν να γίνει τμηματική ανάρτηση του 
συστήματος σε κάποια θέση ιστών πχ μόνο καλωδίωση και κάποιοι αναμεταδότες, που θα 
έκανε το σύστημα ευάλωτο σε φθορές και κλεψιές με αποτέλεσμα τα στοιχεία αυτά να λείπουν 
στην περίοδο κανονικής ανάρτησης. 

Επιπλέον για λόγους ασφάλειας του συστήματος καθόσον ξεκινούσε η χειμερινή περίοδος 
2018-2019 και πιθανόν να μην επέτρεπαν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες την αποκαθήλωση του 
συστήματος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής με κίνδυνο φθορές, επίβουλες ενέργειες, 
καταστροφές. 

Επιπλέον των παραπάνω να υπενθυμίσουμε ότι από το τέλος Αυγούστου 2018 (έως και τέλος 
Οκτωβρίου 2018-ισως και περισσότερο) η υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας (της οποίας 
υπάλληλος τυγχάνει ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής), απασχολείτο με καταστροφικές 
πλημμύρες των περιοχών Δυτικής Αττικής και δεν ήταν δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη 
συνεργασία με την ειδική επιτροπή αφού ο πρόεδρός της ήταν απασχολημένος και δικαίως με 
την καταστροφή που εκδηλώθηκε. 

Η πρότασή μας  

Δεδομένου ότι οι κατασκευές και οι προμήθειες μέχρι 19/7/2019 θα έχουν ολοκληρωθεί και 
τοποθετηθεί επιτόπου στο έργο που σημαίνει ότι καλύπτεται η αναγκαία και ικανή συνθήκη για 
ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της 57/2018 Σύμβασης εκτός της ανάρτησης και 
απανάρτησης του συστήματος το 2018. 

Στο άρθρο λοιπόν 1 της Σύμβασης 57/2018 και στην ομάδα Α με ΚΑΕ 0869 και στο Α/Α 8 
περιλαμβάνεται ο όρος «Υπηρεσίες θέσης λειτουργίας και απεγκατάστασης εξοπλισμού 
συστήματος κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και λήξη αυτής έτους 2018 και 
επανατοποθέτησης του κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2019» 

ΑΔΑ: ΩΥΔΔ7Λ7-9ΡΡ



 10 

Επειδή λοιπόν δεν πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση και απανάρτηση του συστήματος όχι από 
υπαιτιότητά μας αλλά από αντικειμενικές δυσκολίες που περιγράψαμε παραπάνω και 
θεωρούμε δίκαιες, ζητούμε να περικοπεί το ποσόν κατά πενήντα τα εκατό (50%) με πληρωμή 
9.650 € αντί 19.300 € χωρίς το ΦΠΑ.  

Θεωρούμε το ποσόν αυτό εύλογο διότι οι απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι 
πραγματοποιήθηκαν στον εξοπλισμό από τους τεχνικούς μας είτε αναρτήθηκε είτε δεν 
αναρτήθηκε το σύστημα, προκειμένου να τύχουν της έγκρισης τους για χρήση τους στο 
σύστημα χωρίς προβλήματα.   

Να σημειωθεί εδώ ότι μέχρι σήμερα οι λειτουργούσες κάμερες τοποθετήθηκαν και λειτουργούν 
έτσι ώστε το σύστημα να είναι επιχειρησιακό από πλευράς συστήματος από τις αρχές Ιουνίου 
2019. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι κατά την άποψή μας πρέπει να εκταμιευτεί ποσόν 
μειωμένο κατά 9.650 € χωρίς το ΦΠΑ μέχρι σήμερα και να περιλάβει και τις τρείς (3) δόσεις 
αθροιστικά των προβλεπομένων στο άρθρο 4 της σύμβασης. 

 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Παραληφθέντα Στοιχεία (προς Έλεγχο) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 H/Y SERVER - FILE SERVER (HP ML350 R05) 1 
2 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (SCIENTACT) 2 
3 ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (SCIENTACT) 1 
4 ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 4 
5 ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗ 4 
6 ΜΟΝΑΔΕΣ RF ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 11 
7 ΚΕΡΑΙΕΣ 4 
8 CONTROLLERS 3 
9 INVERTERS 3 

10 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 8 
11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 
12 SWITCH 5-PORT 2 
13 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑ ΤΟ ΛΟΠΣΜΙΚΟ 

ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ 
1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Στοιχεία Παραγγελίας  

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κάρτα γραφικών για τον ένα σταθμό εργασίας 1 

2 Νέος μετεωρολογικός σταθμός 1 

3 Εικονολήπτες προς αντικατάσταση 2 

4 Ασύρματες γέφυρες (μονάδες) για τους εικονολήπτες 2 

5 Νέο switch προς αντικατάσταση 1 

6 Κυτίο στέγασης εξοπλισμού καμερών 1 

7 Χρώματα βαφής ιστών στήριξης και συναφών υλικών 6 

8 Νέες καλωδιώσεις ιστών 4 

9 Μπαταρίες για τις κάμερες 6 

10 Μπαταρίες για το σύστημα συναγερμού 6 
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11 Υλικά για μία νέα περίφραξη 1 

12 Υλικά σκυροδέματος για κατασκευή έξι τοιχίων βαρύτητας 6 

54. Το υπ. αρ. 408179/23-7-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Τριμελή Ειδική 
Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής Έργου Συντήρησης και Υποστήριξης 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
στην ΠΕΔΑ 

55. Το από 14-8-2019 έγγραφο της Τριμελούς Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής 
Έργου Συντήρησης και Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 
και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην ΠΕΔΑ με θέμα: «Παροχή απόψεων για την εκτέλαση 
της 57/2018 σύμβασης για τη Συντήρηση και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Π.Ε.Δυτ. Αττικής για ένα 
έτος» το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Επί του σχετικού που διαβιβάστηκε στην επιτροπή μας και συνεδρίασε την 14 Αυγούστου 
2019 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : 

Την 17-10-2018 παρέλαβε τα στοιχεία του συστήματος του θέματος από μέρους εκπροσώπων 
του Αναδόχου.  

Από την ημερομηνία παραλαβής πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος των στοιχείων προκειμένου 
να επιλεγούν σε τι κατάσταση βρίσκονται καθώς και ποια από αυτά είναι λειτουργικά και θα 
χρησιμοποιηθούν στο σύστημα κατά την λειτουργία του. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και δοκιμές πριν την ανάρτηση ώστε να βεβαιωθούμε για την 
καλή λειτουργία τους και την συμβατότητα μεταξύ τους. Με δεδομένο ότι υπήρχαν στοιχεία από 
έξη ιστούς ανάρτησης η ημερομηνία της μιάς εβδομάδος ελέγχων είναι αποδεκτή. 

Μετά το τέλος των παραπάνω ελέγχων ο Ανάδοχος γνωρίζοντας τι χρειάζεται το σύστημα 
προχωρεί σε παραγγελίες των απαραίτητων υλικών, ανταλλακτικών και προγραμμάτων 
υποστήριξης. Με ημερομηνία έναρξης (σύμφωνα με το έγγραφο του Αναδόχου) 24-10-2018 
υπήρχε μόνο περιθώριο μιάς εβδομάδος για την παραγγελία και παραλαβή των υλικών μέχρι 
το πέρας της αντιπυρικής περιόδου 2018 (31-10-2018). Συνεπώς αληθεύουν τα αναγραφόμενα 
στο έγγραφο του Αναδόχου. 

Περαιτέρω να σημειώσουμε ότι και η γνώμη της ειδικής τριμελούς επιτροπής που 
αποτυπώνεται στα 5/5-2-2019 και οικ10/6-3-2019 έγγραφά της είναι να μην αναρτηθούν 
ημιτελή τα στοιχεία στους ιστούς αλλά να γίνει προσπάθεια να αναρτηθούν πλήρη με 
λειτουργούσα την κάμερα κυρίως για λόγους φθορών κλοπών κλπ. 

Έτσι σωστά ο Ανάδοχος δεν προχώρησε σε ανάρτηση στοιχείων με ημιτελή σύνθεση κυρίως 
για προστασία του συστήματος και των στοιχείων τους που θα παράμεναν αναρτημένα αλλά μη 
λειτουργικά με κίνδυνο κλοπής τους. Άλλωστε δεν υπήρχε και σκοπιμότητα ανάρτησης καθώς 
είχε λήξει η αντιπυρική περίοδος 2018. Ουσιαστικά δόθηκε χρόνος στον Ανάδοχο μέχρι την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2019 να λύσει το σύνολο των προβλημάτων του συστήματος 
από μίξη στοιχείων διαφορετικών χρονικών περιόδων και λειτουργικών προγραμμάτων 
σύνδεσης και λειτουργίας.   

Επιπλέον την περίοδο Οκτωβρίου 2018 συνέβηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στην Δυτική Αττική 
(φαινόμενο Μεσογειακού Κυκλώνα) και δεν ήταν δυνατή ούτε από πλευράς Αναδόχου η 
πραγματοποίηση εργασιών υπαίθρου, αλλά ούτε η παρακολούθηση των εργασιών αυτών από 
την επιτροπή εξαιτίας των κακών ατμοσφαιρικών συνθηκών και υψηλής επικινδυνότητας. 
(εργασία του συνεργείου σε ιστό ύψους περίπου 8 μέτρων από το έδαφος με υπαρξη 
κεραυνών κλπ). 
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Τέλος να σημειώσουμε μετά και το πρακτικό 3/24-6-2019 της επιτροπής μας, ότι υπάρχουν 
εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλά είναι ήσσονος σημασίας για την λειτουργία 
του συστήματος και αφορούν κυρίως την θέση Λύσι που δεν εχει αναρτηθεί και τοποθετηθεί 
ακόμη κανένα στοιχείο εξαιτίας ύπαρξης χαλασμένης κάμερας και τα οποία βεβαίως με την 
τοποθέτηση της προς προμήθειας κάμερας θα ολοκληρωθούν». 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

να προβεί  στην έγκριση ή μη των υπ’ αρ. 5/05-02-2019 και 8/15-02-2019 πρακτικών της  
Τριμελούς Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου Συντήρησης και 
Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην Π.Ε.Δ.Α.,σύμφωνα και με το από 14/8/2019 έγγραφο της ανωτέρω Ειδικής 
Επιτροπής 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας  
ομόφωνα αποφασίζει 

α) την περικοπή του τιμήματος της Σύμβασης κατά 9.650€ πλέον ΦΠΑ, 

β) την άμεση ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών και την ταχεία διενέργεια των 
αντίστοιχων πληρωμών, 

γ) να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αντιπυρικής 
περιόδου. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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