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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 63 538 

            213 20 63 776 
  

 Συνεδρίαση 5η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 221/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 23-01-2020. 

 
Θέμα 55ο  

Για την παραλαβή με παρατηρήσεις υπηρεσιών του 1ου τμήματος της σύμβασης «ΣΗΜ-02/17: 
Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 
2017-2018» 
 
Παρόντες: 
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  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 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 Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπ’ όψη : 
 
1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Της με αρ.37419/13479/08.05.2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.5.2018) περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.                   

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
5. Του 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. 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. 

Και επειδή : 
1. Η χρηματοδότηση του έργου 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. 

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

3. Με την υπ’ αριθμ. 896/2017 (ΑΔΑ: ΩΞ787Λ7-ΖΡΡ) Απόφαση της Ο.Ε. κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το 1ο τμήμα στην εταιρία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» με τελική 
δαπάνη 3.356.067,89 € με το ΦΠΑ (μετά τις προσαυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων). 

4. Με το με αριθμ. 33861/08-06-2017 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιήθηκε η υπ’ 
αριθμ. 115/2017 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό 
έλεγχο της σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

5. Η σύμβαση του 1ου τμήματος της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-02/17, συνολικής δαπάνης 
3.356.067,89 € με το ΦΠΑ, υπεγράφη μεταξύ της τ. Περιφερειάρχη Αττικής και του παρόχου 
την 06/07/2017. 

6. Με τη με αρ. 3003/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης του 1ου τμήματος της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-
2/17 σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 για επιπλέον ποσό 204.365,00€ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

7. Η συμπληρωματική σύμβαση για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του 1ο τμήματος 
της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-02/17, υπεγράφη μεταξύ της τ. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένας 
Δούρου και της εταιρίας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ στις 18/4/2018.  
 

αφού λάβαμε υπόψη : 
1. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-2/17. 
2. Το άρθρο 219 του Ν.4412/16 και ειδικότερα την παρ. 3 και 4α αυτού. 
3. Το 1ο Πρωτόκολλο Προσωρινής Τμηματικής Παραλαβής που συνέταξε η Επιτροπή 

Παραλαβής στο οποίο αναφέρονται τα εξής : 
 Το αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης όπως αυτό καθορίζεται περιλαμβάνει την 

τροποποίηση 105 ρυθμιστών τύπου C800, κατασκευαστή SIEMENS, που είναι 
εγκατεστημένοι σε μεγάλους οδικούς άξονες (Λ. Μεσογείων, Λ. Βουλιαγμένης, Λ. 
Κηφισίας, Λ.Κατεχάκη κ.λπ.) ώστε να καταστεί δυνατή η επιτήρηση από αυτούς 
σηματοδοτών τύπου LED χαμηλής τάσης, δηλαδή, το σύνολο των εργασιών, υλικών και 
λογισμικού προκειμένου να γίνει τροποποίηση των κυκλωμάτων και του 
προγραμματισμού του ρυθμιστή, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη και ασφαλής 
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λειτουργία της σηματοδοτικής εγκατάστασης με χρήση αποκλειστικά σηματοδοτών τύπου 
LED χαμηλής τάσης. 
Ειδικότερα στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση εντός του 
ερμαρίου του ρυθμιστή, όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, (π.χ. μετασχηματιστής, 
πλακέτες τροφοδοσίας σηματοδοτών χαμηλής τάσης κλπ), η διασύνδεση αυτών με τα 
λοιπά κυκλώματα του ρυθμιστή, επαναπρογραμματισμός αυτού, καθώς και οτιδήποτε 
άλλο απαιτείται, ώστε ο ρυθμιστής να καταστεί κατάλληλος για τροφοδότηση χαμηλής 
τάσης προς όλους τους σηματοδότες που ρυθμίζονται από αυτόν και να είναι πλέον 
δυνατή η λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης 
αποκλειστικά με σηματοδότες τύπου LED χαμηλής τάσης. Επίσης περιλαμβάνεται ο 
έλεγχος της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ρυθμιστή ιδιαίτερα όσον αφορά όλες τις 
επιτηρήσεις ασφαλείας (π.χ. επιτήρηση ερυθράς, πράσινο με πράσινο, αντιφατικά κ.λ.π.), 
αλλά και συνολικά της σηματοδοτικής εγκατάστασης όσον αφορά την ορθή και πλήρη 
εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Τέλος περιλαμβάνεται η προμήθεια και ενσωμάτωση 
στο ρυθμιστή, όλου του εξοπλισμού για τη μείωση της φωτεινότητας (dimming) κατά τις 
νυκτερινές ώρες, των σηματοδοτών τύπου LED (χαμηλής τάσης) που είναι συνδεδεμένοι 
με το ρυθμιστή. Το σύνολο των παραπάνω εργασιών θα εκτελεστεί στο πεδίο, επιτόπου 
στον κόμβο, σε ήδη εγκατεστημένους ρυθμιστές. 

 Με τη με αρ.πρωτ. 425235/29.07.19 επιστολή του ο Πάροχος ενημέρωσε την Επιτροπή, ότι 
όπως του δήλωσε εγγράφως ο κατασκευαστής των ρυθμιστών, "..... τύπου C800 Siemens 
AG,  μετά από εξαντλητικές και χρονοβόρες δοκιμές στα εργαστήριά του, διαπίστωσε ότι 
δεν μπορεί να διασφαλιστεί στον απόλυτο βαθμό η άρτια και ασφαλής λειτουργία της 
σηματασφάλισης στην περίπτωση μείωσης της φωτεινότητας (dimming)." 

 Εκτελέστηκαν οι εργασίες τροποποίησης των 105 ρυθμιστών δηλαδή έγινε η προμήθεια και 
τοποθέτηση εντός του ερμαρίου του ρυθμιστή, όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, (π.χ. 
μετασχηματιστής, πλακέτες τροφοδοσίας σηματοδοτών χαμηλής τάσης κλπ), η 
διασύνδεση αυτών με τα λοιπά κυκλώματα του ρυθμιστή και ο επαναπρογραμματισμός 
τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε και έλεγχος της καλής και ασφαλούς λειτουργίας για 
κάθε ένα ρυθμιστή ξεχωριστά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιτηρήσεις ασφαλείας (π.χ. 
επιτήρηση ερυθράς, πράσινο με πράσινο, αντιφατικά κ.λ.π.), αλλά και συνολικά για κάθε 
μια σηματοδοτική εγκατάσταση όσον αφορά την ορθή και πλήρη εφαρμογή της 
εγκεκριμένης μελέτης. Δεν ενσωματώθηκε όμως στους ρυθμιστές ο εξοπλισμός για τη 
μείωση της φωτεινότητας (dimming) κατά τις νυκτερινές ώρες, των σηματοδοτών τύπου 
LED (χαμηλής τάσης) που είναι συνδεδεμένοι με το ρυθμιστή. 

 Κατά τη διερεύνηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή, θεωρεί ότι δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί στον απόλυτο βαθμό η άρτια και ασφαλής λειτουργία της σηματασφάλισης 
στην περίπτωση μείωσης φωτεινότητας.  Κατόπιν τούτου η Επιτροπή έχει την άποψη ότι 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ακυρωθεί η επιτήρηση ερυθράς (σηματασφάλιση) 
χωρίς να προκληθούν ατυχήματα ή και δυστυχήματα και ως εκ τούτου είναι πρωτεύον 
ζήτημα η διασφάλισή της, ενώ κάτω από αυτές τις συνθήκες η μείωση της φωτεινότητας 
(dimming) τίθεται συγκριτικά σε δεύτερη προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι οι φωτεινοί σηματοδότες που εγκαταστάθηκαν, χωρίς τη λειτουργία μείωσης 
της φωτεινότητας (dimming), είναι εντός των ορίων της Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
(ΦΕΚ 3007/Β'/2611.2013) όσον αφορά τη φωτεινή ένταση.  Κατά τα λοιπά η εύρυθμη 
λειτουργία των ρυθμιστών δεν επηρεάζεται από τη μη εγκατάσταση της μονάδας 
ρύθμισης φωτεινότητας. 

 Η αξία για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας μονάδας dimming όπως αυτή περιγράφεται 
στη με αρ. 3003/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής είναι 
570,00 € (άνευ ΦΠΑ). Το συνολικό κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση 105 
μονάδων dimming στους 105 ρυθμιστές, ανέρχεται στο ποσό των 59.850,00 €  
(=105x570,00 €), στο οποίο όμως επεβλήθη έκπτωση 50% και ως εκ τούτου η τελική 
δαπάνη, διαμορφώνεται στην προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, στο ποσό των 29.925,00 €.  Μια περικοπή ποσού 29.925,00 ευρώ 
που αντιστοιχεί στη συμβατική αξία των υπηρεσιών της προμήθειας και εγκατάστασης 
των μονάδων dimming στους 105 ρυθμιστές, θεωρείται από την Επιτροπή ανάλογη προς 
τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, βάσει της υπ'αριθμ. 3003/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.   
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       Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή για τις υπηρεσίες της συμπληρωματικής σύμβασης : 
α) γνωμοδοτεί ότι είναι πρωτεύον ζήτημα η διασφάλιση της επιτήρησης ερυθράς 
(σηματασφάλιση) και κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν η μείωση της φωτεινότητας 
(dimming) είναι συγκριτικά λιγότερο ουσιώδης και        
β)  εισηγείται την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της συμπληρωματικής σύμβασης 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, συνολικού ποσού 29.925,00 ευρώ.   
          

Κατόπιν όλων των παραπάνω και επειδή: 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16  η επιτροπή παραλαβής  
1. έκρινε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

συμπληρωματικής σύμβασης και συνέταξε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, στο οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 
τους όρους της σύμβασης και 

2. γνωμοδότησε ότι είναι πρωτεύον ζήτημα η διασφάλιση της επιτήρησης ερυθράς 
(σηματασφάλιση) και κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν η μείωση της φωτεινότητας 
(dimming) είναι συγκριτικά λιγότερο ουσιώδης και προτείνει την παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της συμπληρωματικής σύμβασης με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, συνολικού 
ποσού 29.925,00 ευρώ. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της συμπληρωματικής σύμβασης με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, συνολικού ποσού 29.925,00 ευρώ.   
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της συμπληρωματικής σύμβασης με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, συνολικού ποσού 29.925,00 ευρώ. 
 

 
 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

Τα μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Καλογήρου-Φανή Χριστίνα 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

•  

ΑΔΑ: ΨΝ2Σ7Λ7-ΞΝΗ


		2020-02-03T13:25:49+0200
	Athens




