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1. ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο παξάγξαθνο 2.3.2
αλαθέξνληαη φινη νη Ρπζκηζηέο Κπθινθνξίαο αξκνδηφηεηαο
ηεο Τπεξεζίαο ζαο θαη νη Καηαζθεπαζηηθνί Οίθνη απηψλ. Θα
ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη δελ δηαζέηνπλ νη ππφ έληαμε
ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ζην λέν Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β ην ίδην
πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Κάζε θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο

ΝΑΙ

√

1. Η Τπεξεζία δελ θξίλεη απαξαίηεην λα νξηζηεί θάπνην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο, αιιά είλαη επζχλε θαη επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ν ηξφπνο

επηθνηλσλίαο ησλ ξπζκηζηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ην παξφλ έξγν αιιά
θαη ησλ ξπζκηζηψλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην έξγν θαη είλαη εθηθηφ λα
ζπλδεζνχλ κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.).
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.

δηαζέηεη δηθφ ηνπ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, νπφηε θαη
είλαη αδχλαηνλ κε ην λέν Κέληξν λα επηθνηλσλήζνπλ φινη νη
Ρπζκηζηέο. Πξέπεη λα δνζεί κία άιιε ιχζε δηφηη δελ κπνξεί
θαλέλαο αλάδνρνο λα εθπιεξψζεη ηνλ φξν έληαμεο φισλ
ησλ ξπζκηζηψλ αλεμαξηήησο Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ.
2. Σα απαηηνχκελα GIS files γηα ην ράξηε ηνπ λένπ
Κέληξνπ εκαηνδφηεζεο είηε αθνξνχλ ηε Πάηξα είηε γεληθά
ηε Γπηηθή Διιάδα πνηνο ζα ηα παξέρεη; ε Τπεξεζία ή o

Σo αλαθεξφκελo θφζηνο
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.
2.

ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ

αλάδνρνο; Να ζαο αλαθέξσ φηη ηα αξρεία απηά έρνπλ έλα

ζνβαξφ θφζηνο θηήζεο.
3. Σν ηειεπηθνηλσληαθφ θφζηνο γηα ηα modem GPRS
ηφζν γηα ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φζν δε θαη γηα ηε
θάζε

ππνρξεσηηθήο

ζπληήξεζεο

κέρξη

ηελ

νξηζηηθή

Σo αλαθεξφκελo θφζηνο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
3.

ηηκή

ηνπ

παξαιαβή ηνπ έξγνπ επσκίδεηαη ν αλάδνρνο; Σν θφζηνο
απηφ πνπ ελζσκαηψλεηαη;
4. ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζειίδα 7 ζην ζεκείν 9 ιέεη
φηη ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή ε απνζηνιή έθηαθησλ
πξνγξακκάησλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο. Η παξαηήξεζε
κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα πξνγξάκκαηα λα είλαη
απνζεθεπκέλα εληφο ηνπ Ρπζκηζηή θαη ην Κέληξν λα θάλεη
επηινγέο πξνγξακκάησλ. Άιισζηε θάζε Ρπζκηζηήο κπνξεί
λα απνζήθεπζή έσο 16 πξνγξάκκαηα, είλαη επηθίλδπλε ε
απνζηνιή πξνγξακκάησλ απφ ην θέληξν ρσξίο λα ππάξρεη
παξνπζία ηερληθνχ επί ηφπνπ ζην θφκβν γηα θάπνηα πηζαλή
δπζιεηηνπξγία ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηχρεκα. Η

απνζηνιή πξνγξάκκαηνο ζε Ρπζκηζηή απφ ην Κέληξν
φηαλ δελ ππάξρεη θπζηθή παξνπζία ηερληθνχ ζην
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4. Θα ιεθζεί ππ’ φςε θαη ζα γίλεη ηξνπνπνίεζε ζηα ηειηθά ηεχρε

δεκνπξάηεζεο.

Κ. ΓΔΩΡΓΑΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ

(SIMATODOTISI)
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Ρπζκηζηή ζεσξψ φηη είλαη άθξσο επηθίλδπλε θαη κε
αξθεηά πνζνζηά ξίζθνπ. Ο ηερληθφο ν νπνίνο ζα είλαη
παξφλ ζα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηε δπζιεηηνπξγία θαη λα
ζέζεη ην Ρπζκηζηή εθηφο ην Κέληξν ηi ζα θάλεη;
5. ην ηεχρνο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζει 10 1.5.2

5. Θα παξακείλεη σο έρεη δε ζα ηξνπνπνηεζεί.

αλαθέξεζηε ζην κελνχ ηνπ ξπζκηζηή λα είλαη ζηε Διιεληθή
Γιψζζα, θαιά ζα είλαη λα επηηξαπεί ε Αγγιηθή Γιψζζα

σο κηα απφ ηηο επίζεκεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Απηή ε αιιαγή δελ δεκηνπξγεί θάπνην πξφβιεκα απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά Φπιιάδην (εληφο ηνπ
Πίιαξ) κε φια ηα ζθάικαηα θαη ηερληθέο ιχζεηο ησλ
πξνβιεκάησλ κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
6. Αλαθέξεζηε ζε κεηαηξνπή ησλ Φσηεηλψλ εκαηνδνηψλ

6. Θα γίλεη κεηαηξνπή-ηξνπνπνίεζε ζε φζα επηδέρνληαη αληηθαηάζηαζε.

ζε ηερλνινγία LED απφ ηερλνινγία Ππξαθηψζεσο. Θα
λα κειεηήζεηε εάλ θαη εθφζνλ ζηνπο
ππάξρνληεο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νη νπνίνη ζα
ππνζηνχλ κεηαηξνπή επηδέρνληαη αληαιιαθηηθά
module LED ιφγσ δηαζηάζεσλ (δελ κπαίλνπλ φια ηα
πξέπεη

module LED ζε φια ηα ζθάθε) ή αθφκε εάλ είλαη
θαηεζηξακκέλα θάπνηα πεδία αμίδεη ην θφπν ε ηξνπνπνίεζε;
7. Τπάξρνπλ ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο φπσο νη C800V MP

7. Θα γίλεη ηνπνζέηεζε LED ζε απηά πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί ν ξπζκηζηήο κε

MR πνπ δελ επηδέρνληαη απεπζείαο ζεκαηνδφηεο LED

λένπ ηχπνπ εθφζνλ δελ επηδέρεηαη αλαβάζκηζε ν παιαηφο.

αιιά πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ ηη πξνβιέπεηαη γηα απηνχο;
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Παξαηεξήζακε φηη ζην ηεχρνο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη

ΝΑΙ

√

Θα ιεθζεί ππ’ φςε θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ηειηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο
νη λέεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Φσηεηλψλ εκαηνδνηψλ ξχζκηζεο
θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ (ΦΔΚ 3154/27-11-2012).

Υαηδνπνχινπ
Μαληψ
(ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΓΓΓΔ-ΓΜΔΟ)

ΝΑΙ

√

1. Θα ιεθζεί ππφςε θαη ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ηειηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ε

Κ. Γιπλφο
Μηράιεο
(Signalbau
Humber)

ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην Γ ρξεζηκνπνηήζεθαλ «Δηδηθέο
Απαηηήζεηο γηα θσηεηλέο πεγέο ηχπνπ LED», ζηηο νπνίεο

κλεκνλεχεηαη θαη ε ηερληθή πεξηγξαθή ΓΚ-4. Θα
ζέιακε λα ζαο επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή φηη νη
αλαθεξφκελεο Δηδηθέο Απαηηήζεηο δελ έρνπλ θακία
λφκηκε ηζρχ, δηφηη, φπσο έρεηε ήδε ελεκεξσζεί κε ην
έγγξαθφ καο ΓΜΔΟ/3476/δ/425/12-12-2012, ε Γ.Γ.Γ.Δ. έρεη
ζπληάμεη Δζληθέο Απαηηήζεηο γηα Σερληθή Πξνδηαγξαθή
θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ
θαη πεδψλ (ΦΔΚ 3154/27-11-2012), ε ηζρχο ησλ νπνίσλ είλαη
ππνρξεσηηθή θαη νη νπνίεο θαηαξγνχλ φπνηεο πξνεγνχκελεο
πξνδηαγξαθέο ππήξραλ.
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1. Δηδηθή απαίηεζε γηα ηηο θσηεηλέο πεγέο ηχπνπ LED.
χµθσλα µε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ησλ θσηεηλψλ
πεγψλ ηχπνπ LED, νη µνλάδεο ηνπο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
αηζζεηήξα θσηηζµνχ, ν νπνίνο ζα πξνζαξµφδεη ηελ

Ένηςπο : “ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ “

ηζρχνπζα πξνδηαγξαθή ηνπ Τπνπξγείνπ (ΦΔΚ 3154/27-11-2012).
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θσηεηλφηεηά ηνπο αλάινγα µε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο
θσηεηλφηεηαο.Ο ζπγθεθξηµέλνο ηξφπνο απμνµείσζεο ηεο
θσηεηλφηεηαο ησλ ζεµαηνδνηψλ ζεσξνχµε φηη δελ είλαη
ελδεδεηγµέλνο θαη έρεη ηδηαίηεξα µεηνλεθηήµαηα. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπµε

ην

θσηεηλφηεηαο

θαηλφµελν

ησλ

ηεο

ζεµαηνδνηψλ

αλνµνηνγέλεηαο
ζην

ζχλνιφ

ηεο
ηνπο

(εηδηθφηεξα δε ζε µηα νµάδα ή ζχλνιν νµάδσλ ηεο ίδηαο
νπηηθήο ζέζεο), γεγνλφο ην νπνίν ππάξρεη πεξίπησζε λα
πξνθχςεη απφ εμσγελείο παξάγνληεο (π.ρ.: ζέζε ηνπ
ζεµαηνδφηε, ή αθφµα θαη µεµνλσµέλα ελφο πεδίνπ απηνχ,
πνπ µπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ θάπνηα ηερλεηή ή θπζηθή,
µφληµε ή παξνδηθή ζθίαζε ζε αληίζεζε µε ην ππφινηπν
πιήζνο ησλ ζεµαηνδνηψλ ή πεδίσλ) αιιά θαη απφ ηπρφλ
ειαηησµαηηθνχο

αηζζεηήξεο

ή

απφ

έιιεηςε

θαιήο

ζπληήξεζεο(π.ρ.:θαζαξηφηεηαοζεµαηνδνηψλ).
Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα επηζεµάλνπµε φηη µε ηνλ ηξφπν
απμνµείσζεο ηεο θσηεηλφηεηαο ησλ ζεµαηνδνηψλ ηχπνπ
LED φπσο πξνδηαγξάθεηαη, θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιε ε
επηηήξεζε ησλ θσηεηλψλ ελδείμεσλ απφ ηελ πιεπξά

ηνπ

ξπζκηζηή γεγνλφο πνπ δελ είλαη ππέξ ηεο θπθινθνξηαθήο
αζθάιεηαο.

2. ∆ηαζχλδεζε µεηαμχ Ρπζµηζηψλ Κπθινθνξίαο θαη
Κέληξνπ Διέγρνπ. ∆εδνµέλνπ φηη µεγάιν πνζνζηφ ησλ
ήδε εγθαηεζηεµέλσλ ξπζµηζηψλ θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ
θαηαζθεπαζηψλ ζα δηαηεξεζεί θαη δεδνµέλνπ φηη απηνί νη
ξπζµηζηέο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ µε ην

2. Η Τπεξεζία δελ θξίλεη απαξαίηεην λα νξηζηεί θάπνην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο, αιιά είλαη επζχλε θαη επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ν ηξφπνο

επηθνηλσλίαο ησλ ξπζκηζηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ην παξφλ έξγν αιιά
θαη ησλ ξπζκηζηψλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην έξγν θαη είλαη εθηθηφ λα
ζπλδεζνχλ κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.).
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.

Κέληξν Διέγρνπ, πξνηείλνπµε φπσο νξίζεηε ην
πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα ρξεζηµνπνηεζεί θαη ην
λέν

νπνίν ππνζηεξίδεηαη ή µπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απφ ηνπο
πθηζηάµελνπο ξπζµηζηέο. ε θάζε πεξίπησζε, νπνηνδήπνηε
πξσηφθνιιν πξνηαζεί ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε
επηθνηλσλίαο

θαη

λα

έρεη

επηηπρψο

δνθηµαζηεί.

3. Απαηηήζεηο– ∆πλαηφηεηεο θαη Κφζηνο Κέληξνπ

Διέγρνπ. Σν Κέληξν Διέγρνπ, έηζη φπσο πξνδηαγξάθεηαη,
είλαη ηδηαίηεξα πςειψλ απαηηήζεσλ θαη δπλαηνηήησλ,
γεγνλφο πνπ ζα βνεζήζεη ηελ θαιή θαη εχξπζµε ιεηηνπξγία
ησλ ζεµαηνδνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο.
Όµσο, ζχµθσλα µε ην ηηµνιφγην µειέηεο ηεο ελ ιφγσ
δηαθήξπμεο, ην πνζφ πνπ αθνξά ηελ πξνµήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 1) ελφο ηέηνηνπ
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3. Η ηηκή ηνπ Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β ζα είλαη ε νξηδφκελε ζην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο

ησλ ηειηθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη φια ηα ηέιε
ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο θ.ι.π. κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ
απφ ηελ Τπεξεζία.
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Κέληξνπ (ην νπνίν µάιηζηα εμ αξρήο πξέπεη λα «ζηεζεί»
έηζη ψζηε µειινληηθά λα µπνξεί λα εμειηρζεί ζε Κέληξν
∆ηαρείξηζεο ηεο Κπθινθνξίαο) ζεσξνχµε φηη είλαη ηδηαίηεξα
ραµειφ. Σνλίδνπµε δε, φηη ζηελ ηηµή ηεο πξνµήζεηαο θαη
ηνπνζέηεζεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ, πεξηιαµβάλνληαη ηέιε
ζχλδεζεο γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ηέιε ζχλδεζεο ζε
πάξνρν

θηλεηήο

µελπµάησλ

ηειεθσλίαο

αλαγγειίαο

επηθνηλσλίαο

θαη

βιαβψλ,

(modem),

θφζηε
µνλάδεο

πεξηθεξεηαθέο

απνζηνιήο
ελζχξµαηεο

µνλάδεο

θιπ.

Θεσξνχµε φηη πξέπεη λα γίλεη επαλεμέηαζε ηνπ ηηµήµαηνο
ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ άξζξνπ θαζψο επίζεο θαη δηαρσξηζµφο
ηηµψλ εηδηθφηεξα δε γηα ηηο µνλάδεο επηθνηλσλίαο (modem).
4. Απαηηήζεηο– ∆πλαηφηεηεο θαη Κφζηνο Ρπζµηζηψλ

Κπθινθνξίαο.

χµθσλα

µε

ηελ

πξνδηαγξαθή

4. Θα ιεθζεί ππφςε ε πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη ε ηηκή απφ ην ηηκνιφγην ηνπ

ηνπ

Τπνπξγείνπ (ΦΔΚ 363/19-2-2013) θαηά ηε ζχληαμε ησλ ηειηθψλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο .

ξπζµηζηή θπθινθνξίαο, νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζα είλαη πςειέο
θαη ζα µπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ
δπλαηψλ θπθινθνξηαθψλ απαηηήζεσλ είηε ν ξπζµηζηήο είλαη
ζε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία αιιά είηε θαη ζε ειεγρφµελε απφ
ην Κέληξν Διέγρνπ. ∆εδνµέλνπ φηη ζηελ ηηµή (φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 3
ζπµπεξηιαµβάλνληαη

ε

ηνπ ηηµνινγίνπ

πξνµήζεηα

ηνπ

µειέηεο)

ξπζµηζηή,

ν

πξνγξαµµαηηζµφο ηνπ, ε ηνπνζέηεζή ηνπ, νη µνλάδεο
ελζχξµαηεο ή αζχξµαηεο επηθνηλσλίαο (modem), ηα ηέιε
ζχλδεζεο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Internet µέζσ
GPRS (γηα θάζε ξπζµηζηή μερσξηζηά) θαη νη εηδηθέο µνλάδεο
αδηάιεηπηεο

παξνρήο

ξεχµαηνο

(πνπ

επηβάιιεηαη

λα

εγθαηαζηαζνχλ πξνθεηµέλνπ λα γίλεηαη ελεµέξσζε ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχµαηνο) ζεσξνχµε ηελ ππάξρνπζα
ηηµή

ηδηαίηεξα

ραµειή

θαη

ζα

πξνηείλαµε

λα

γίλεη

επαλεμέηαζή ηεο θαη ελδερνµέλσο θαη ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε δηαρσξηζµφο ζηηο ηηµέο ησλ επηµέξνπο ζηνηρείσλ
θαη παξνρψλ αλάινγα µε
ζεµαηνδνηηθήο εγθαηάζηαζεο.

4

ηηο

αλάγθεο

ηεο

θάζε

ΗΜΔΙΟ 1: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζει 8 «15. Σν
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.

ζα

πξέπεη

λα

ζπλνδεχεηαη

απφ

ιίζηα

αλαθνξάο (reference list), ε νπνία λα απνδεηθλχεη φηη έρεη

εγθαηαζηαζεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ 3 πφιεηο
εληφο
ηεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο.»
Λακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ινηπψλ
ηερληθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ΚΦΚΔΑΒ, απαηηείηαη ζχζηεκα
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ΝΑΙ

√

ΗΜΔΙΟ 1: Θα ιεθζεί ππ’ φςε θαη ζα ηξνπνπνηεζεί ζηα ηειηθά ηεχρε

δεκνπξάηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα δεηεζεί ην K.Φ..Κ.Δ.Α.Β. λα ηθαλνπνηεί
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαιχπηνληαο
παξνχζεο θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο ξχζκηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο
θπθινθνξίαο. Αλ ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο έρεη
ηνπνζεηεζεί θαη δνθηκαζηεί ζε πφιε αληίζηνηρε ζα εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα δεηεζεί λα
ηνπνζεηεζεί δνθηκαζηηθά θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ηθαλφ αξηζκφ

Κ. Καινγηάλλεο
Γεψξγηνο
(ECO PHOS)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Η/Τ

θέληξνπ

θσηεηλήο

ζεκαηνδφηεζεο

ζχγρξνλεο

ζρεδίαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηέηνηνπ είδνπο
θέληξα

θσηεηλήο

αληηθαζίζηαληαη

ζεκαηνδφηεζεο

κεηά

απφ

θαηά

παξέιεπζε

θφκβσλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαη αλ θξηζεί αμηφπηζην θαη
αζθαιέο ηφηε ζα επηιεγεί γηα ηελ νξηζηηθή εγθαηάζηαζή ηνπ.

ηεθκήξην

αξθεηψλ

εηψλ

(ηνπιάρηζηνλ 10 ίζσο θαη 15) απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο,
ζπλάγεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη επαξθήο γηα ηελ
αλάπηπμε

ηθαλνπνηεηηθνχ

ζπλαγσληζκνχ

θαηά

ην

δηαγσληζκφ, αξηζκφο θαηαζθεπαζηψλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ,
πνπ λα έρνπλ ήδε εγθαηαζηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν
ΚΦΚΔΑΒ (πνπ επηβάιινπλ νη ινηπέο ηερληθέο απαηηήζεηο λα
πξνζθεξζεί) ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) Δπξσπατθέο πφιεηο.
Δπίζεο ζεκεηψλνπκε φηη απφ κφλε ηεο ε εγθαηάζηαζε ελφο
ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάπνηα ή θάπνηεο επξσπατθέο πφιεηο,
δελ εμαζθαιίδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ επάξθεηα απηνχ,
πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ γηα λα εγθαηαζηαζεί
ζηελ ΠΓΔ θαη λα ηθαλνπνηήζεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδεηαη. Άξα εθφζνλ δηαηεξεζεί απηή ε απαίηεζε,
ππάξρεη θίλδπλνο, ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη αλψηεξν πνηνηηθά
απνηέιεζκα, απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνχ λα κελ απνβεί επ’ σθειεία ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδνο θαη θαη’ επέθηαζε λα κελ εμππεξεηεί ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.

ΗΜΔΙΟ
«Με

ζηφρν

2:

Σερληθέο

ηελ

Πξνδηαγξαθέο

ζχλδεζε

ησλ

ήδε

ζει

5

εγθαηεζηεκέλσλ

ξπζκηζηψλ πνπ είλαη λέαο ηερλνινγίαο θαη ζα παξακείλνπλ
ζην πεδίν κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β., ε κνλάδα αζχξκαηεο

ζα
ρξεζηκνπνηεί
έλα
ινγηζκηθφ
επηθνηλσλίαο επξχηεξεο δηάδνζεο εληφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.» Σα ινγηζκηθά επηθνηλσλίαο
(πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο) πνπ είλαη θαζηεξσκέλα ζηηο
επηθνηλσλίαο

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία
θεληξηθψλ

ππνινγηζηψλ

θσηεηλήο

ζεκαηνδφηεζεο

κε

ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο, έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνλ θάζε
επηκέξνπο θαηαζθεπαζηή ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ, θαηά ηξφπν
πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ εμνπιηζκνχ
πνπ

θαηαζθεπάδεη

ν

ίδηνο,

ρσξίο

φκσο

λα

ππάξρεη

ζπκβαηφηεηα κε ηνλ εμνπιηζκφ άιισλ θαηαζθεπαζηψλ.
Σνχην ζπκβαίλεη επεηδή αθφκα δελ έρεη εθπνλεζεί, εγθξηζεί
θαη θαζηεξσζεί Δπξσπατθή Πξνδηαγξαθή (ΔΝ) γηα ην δήηεκα
απηφ.

εκεηψλνπκε

φηη

πθίζηαηαη

έλα

πξσηφθνιιν
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ΗΜΔΙΟ 2: Η Τπεξεζία δελ θξίλεη απαξαίηεην λα νξηζηεί θάπνην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο, αιιά είλαη επζχλε θαη επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ν ηξφπνο

επηθνηλσλίαο ησλ ξπζκηζηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ην παξφλ έξγν αιιά
θαη ησλ ξπζκηζηψλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην έξγν θαη είλαη εθηθηφ λα
ζπλδεζνχλ κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.).
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
επηθνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην OCIT, ην νπνίν έρεη
αλαπηπρζεί απφ κηθξφ αξηζκφ Γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσληψλ, ρσξίο φκσο λα
δίδεηαη

ειεχζεξν

δηθαίσκα

ρξήζεο

ζηνπο

ινηπνχο

Δπξσπαίνπο θαηαζθεπαζηέο, ψζηε λα αμηνινγεζεί θαη
ελδερνκέλσο

ηφηε

λα

γίλεη

επξχηεξα

απνδεθηφ.

Σν

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν δελ έρεη ηχρεη αλαγλψξηζεο απφ
ηα

ζεζκηθά φξγαλα

ηεο Κνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα

θαζηεξσζεί σο Δπξσπατθφ Πξφηππν γηα λα ζεσξείηαη
πξαγκαηηθά επξχηεξεο δηάδνζεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ε ελδερφκελε ρξήζε ηνπ, ιφγσ αθξηβψο ηνπ
κηθξνχ

αξηζκνχ

Γεξκαλψλ

θαηαζθεπαζηψλ

πνπ

ην

εμππεξεηνχλ, δελ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε

ζπλαγσληζκνχ

ζπζηήκαηνο

ζην

κέιινλ.

θαηά

ηελ

Δπνκέλσο

επέθηαζε
ε

απαίηεζε

ηνπ
γηα

ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο επξχηεξεο δηάδνζεο εληφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη’ νπζία πεξηνξίδεη ην ζπλαγσληζκφ
θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ
θαη δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο
λα θαηαβάιεη ζηελ παξνχζα θάζε πςειφ θαη κε ζπκθέξνλ
γηα απηήλ ηίκεκα, ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη φηη ζα απνθηήζεη
ην επηδησθφκελν αληάιιαγκα, πνπ θαηά ηελ άπνςή καο ζα
πξέπεη

λα

είλαη

πξψηηζηα

ην

ππφ

εγθαηάζηαζε

Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. λα είλαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλν θαη ηθαλφ λα
εμππεξεηήζεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ηηο ηξέρνπζεο
αιιά θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ξχζκηζεο θαη δηαρείξηζεο
ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο αιιά θαη ζηελ
επξχηεξε γεσγξαθηθή έθηαζε. πλνςίδνληαο κε βάζε ηα
παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε
κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηαζθεπαζηψλ (απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο

Έλσζεο

αθφκε

θαη

ηελ

Διιάδα)

λα

ζπκκεηάζρνπλ ζην ππφςε δηαγσληζκφ ψζηε λα αλαπηπρζεί
ηθαλνπνηεηηθφο

ζπλαγσληζκφο

πξνο

ην

ζπκθέξνλ

ηεο

Πεξηθέξεηαο, πξνηείλνπκε λα εμαιεηθζνχλ νη παξαπάλσ δχν
φξνη
Β. Σα αλαθεξφκελα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Σερληθήο
Πεξηγξαθήο,

ησλ

Πξνυπνινγηζκνχ

Σερληθψλ
ησλ

Πξνδηαγξαθψλ

ππφ

θαη

δηαβνχιεπζε

ηνπ

ηεπρψλ,

ζπλδπαδφκελα κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγνχλ αζάθεηεο φζνλ
αθνξά

ηηο

ηθαλνπνηήζεη

ηερληθέο
ν

απαηηήζεηο

Αλάδνρνο

ηνπ

πνπ
έξγνπ,

ζα

πξέπεη

θαζψο
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θαη

λα
ην

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα πνπ αληίζηνηρα ζα δηθαηνχηαη.
πγθεθξηκέλα:
1. ην ηέινο ηεο ζειίδαο 4 ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
αλαθέξεηαη

φηη:

«Με

ζηφρν

ηελ

ζχλδεζε

ησλ

ήδε

εγθαηεζηεκέλσλ ξπζκηζηψλ πνπ είλαη λέαο ηερλνινγίαο θαη
ζα παξακείλνπλ ζην πεδίν κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β., ε κνλάδα
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεί έλα ινγηζκηθφ
επηθνηλσλίαο επξχηεξεο δηάδνζεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.» Απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζπλάγνπκε φηη
ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξακνλή ζε ρξήζε ησλ ήδε
εγθαηεζηεκέλσλ ξπζκηζηψλ λέαο ηερλνινγίαο θαη ε ζχλδεζή
ε

ηνπο κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. 2. ηελ 1 παξάγξαθν ηνπ
άξζξνπ 2.3.2 «Ρπζκηζηέο», ζηε ζειίδα 7 ηεο Σερληθήο
Πεξηγξαθήο,
αμηνπνίεζε

αλαθέξνληαη
ηνπ

ηα

ππάξρνληνο

εμήο:

«Με

ζηφρν

ηελ

θαη

ηελ

εμνπιηζκνχ

εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ νη ξπζκηζηέο λεψηεξεο
ηερλνινγίαο πνπ είλαη ήδε εγθαηαζηεκέλνη (π.ρ. C800, MR,
MS, MTC, EC-1, EC-2,IC-2) ζα παξακείλνπλ θαη κε
θαηάιιειε

αλαβάζκηζε

(Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.).»

Απφ

ζα

ζπλδεζνχλ

κε

ηα

παξαπάλσ

αλαθεξφκελα

ην

λέν

επηβεβαηψλεηαη ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα φηη ζηφρνο ηνπ
έξγνπ είλαη ε παξακνλή ζε ρξήζε ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ
ξπζκηζηψλ λέαο ηερλνινγίαο θαη ε ζχλδεζή ηνπο, κε
θαηάιιειε αλαβάζκηζε, κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. 3. ην ηέινο
ηεο 1εο παξαγξάθνπ άξζξνπ 2.3 « Δθζπγρξνληζκφο
πζηήκαηνο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο », ζηε ζειίδα 6 ηεο
Σερληθήο Πεξηγξαθήο αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Αληηθείκελν
ηνπ έξγνπ απνηειεί ην Κ.Φ.. θαη νη ξπζκηζηέο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλνη κε απηφ, θαζψο θαη νη ξπζκηζηέο ησλ θφκβσλ
πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε θαηάιιειε αλαβάζκηζε λα
εληαρζνχλ ζην λέν θεληξηθφ ζχζηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ
έξγνπ. Δπίζεο νη λένη ξπζκηζηέο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κε ην
παξφλ έξγν είλαη πξνθαλέο φηη ζα ζπλδεζνχλ ζην λέν
(Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.). ην Παξάξηεκα Α πεξηέρνληαη θεληξηθά
ειεγρφκελνη

θφκβνη

θαη

αλεμάξηεηνη

επίζεο,

πνπ

ζα

εληαρζνχλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα θαη εκπίπηνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.» Απφ ηα
παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φηη νη θφκβνη θαη
αληίζηνηρα νη πθηζηάκελνη ή λένη ξπζκηζηέο, πνπ ζα πξέπεη
λα εληαρζνχλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα θαη επνκέλσο λα
ζπλδεζνχλ κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β, είλαη νη αλαθεξφκελνη ζην
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Απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη νη λένη ξπζκηζηέο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην

παξφλ έξγν αιιά θαη νη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην έξγν πνπ είλαη λέαο
ηερλνινγίαο λα ζπλδεζνχλ κε ηελ θαηάιιειε αλαβάζκηζε, κε ην λέν
(Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.).
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ο αξηζκφο ησλ πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ξπζκηζηψλ
ζα είλαη κε βάζε ηηο πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Παξάξηεκα Α ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. ην Παξάξηεκα Α
δηαπηζηψζακε φηη πεξηέρνληαη ζπλνιηθά 169 πθηζηάκελνη
ξπζκηζηέο λεψηεξεο ή παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο. Δπνκέλσο ν
Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη κέρξη ην ηέινο
ηεο

ζρεηηθήο

πξνζεζκίαο,

λα

έρεη

ζπλδέζεη

κε

ην

Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β, ελζχξκαηα ή αζχξκαηα, 169 πθηζηάκελνπο ή
λένπο ξπζκηζηέο θαη λα έρεη εμαζθαιίζεη φηη ζα παξέρνληαη
φιεο νη πξνβιεπφκελεο ζηα ηεχρε, δπλαηφηεηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ

κεηαμχ

φισλ

ησλ

ξπζκηζηψλ

θαη

ηνπ

Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β4. ην άξζξν 2.3.2 «Ρπζκηζηέο», ζηε ζειίδα 7
ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Όζνη
ξπζκηζηέο δελ είλαη εθηθηφ λα ζπλδεζνχλ κε ην λέν
(Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.). ζα αληηθαηαζηαζνχλ (π.ρ. EST, AU, EFU,
MP, MQ). Οξηζκέλνη ξπζκηζηέο MP θαη MQ ζα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ

απφ

ηελ

Τπεξεζία

γηα

ξχζκηζε

κειινληηθψλ αλεμάξηεησλ θφκβσλ. Οη λένη ξπζκηζηέο πνπ
ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο παξαπάλσ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.). Οη
ξπζκηζηέο πνπ είλαη λέαο ηερλνινγίαο ζε πθηζηάκελνπο
θφκβνπο αιιά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην λέν
(Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.).
πθηζηάκελσλ

ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ

αλεμάξηεησλ

θφκβσλ,

γηα

ξχζκηζε

αληηθαζηζηψληαο

ξπζκηζηέο παιαηνχ ηχπνπ. εκεηψλεηαη φηη νη ξπζκηζηέο πνπ
ζα αλήθνπλ ζην λέν ζχζηεκα Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο ζα
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.). ηφζν
ελζχξκαηα κέζσ ηειεθσληθψλ θαισδίσλ φζν θαη αζχξκαηα
κέζσ

GPRS.

ξπζκηζηψλ,

Όιεο

νη

ελζχξκαηε

αληηθαηαζηάζεηο,
ή

αζχξκαηε

κεηαηνπίζεηο

ζχλδεζε

κε

ην

(Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.). θ.ι.π. ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.» Γηαπηζηψζακε φηη ζε θαλέλα
ζεκείν ησλ ηεπρψλ δελ δηεπθξηλίδεηαη πνηνη είλαη νη ηχπνη
ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκηζηψλ κεηαμχ ησλ C800, MR, MS,
MTC, EC-1, EC-2,IC-2, δειαδή λέαο ηερλνινγίαο, πνπ θαηά
ηελ Τπεξεζία δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. Δπίζεο δηαπηζηψζακε φηη ε πνζφηεηα ηνπ
άξζξνπ 3 «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηή 8 νκάδσλ
ζεκαηνδνηψλ» ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππφ δηαβνχιεπζε
ηεπρψλ, είλαη 80 ηεκάρηα ελψ νη ξπζκηζηέο ησλ ηχπσλ EST,
AU, EFU, MP, MQ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν
φηη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο
επηκέξνπο

πνζφηεηεο

ησλ

δηαθφξσλ

ηχπσλ
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εγθαηεζηεκέλσλ

ξπζκηζηψλ

αλά

θαηαζθεπαζηή

πνπ

αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 2.1
«Δπηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο» ζηε ζειίδα 5 ηεο Σερληθήο
Πεξηγξαθήο, είλαη κφλν 49. Αληίζηνηρα δηαπηζηψζακε φηη ε
πνζφηεηα ηνπ άξζξνπ 5 «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
εμνπιηζκνχ αλαβάζκηζεο ηνπ ξπζκηζηή γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ
κε ην λέν Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β» ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, είλαη 89
ηεκάρηα, ελψ νη ξπζκηζηέο ησλ ηχπσλ C800, MR, MS, MTC,
EC-1, EC-2,IC-2, πνπ πξνβιέπεηαη λα παξακείλνπλ θαη λα
αλαβαζκηζηνχλ

είλαη

117.

Γειαδή

ηα

παξαπάλσ

ζπλδπαδφκελα δελ νδεγνχλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε
αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην αλ θαη πνηνη ηχπνη ξπζκηζηψλ
επηβάιιεηαη λα κελ αληηθαηαζηαζνχλ θαη νπσζδήπνηε λα
αλαβαζκηζηνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.
Δλδέρεηαη ινηπφλ θάπνηνη λα ζεσξήζνπλ φηη είλαη απνδεθηφ
απφ ηελ Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, εθφζνλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαπηζηψζεη
αδπλακία ζχλδεζεο κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β., αθφκα θαη θαηφπηλ
αλαβάζκηζεο, θάπνησλ ή αθφκα θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ

ξπζκηζηψλ

λεψηεξεο

ηερλνινγίαο,

λα

δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο γηα αληηθαηάζηαζή ηνπο
κε λένπο επ’ ακνηβή, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απαίηεζε ηνπ
πξνεγνπκέλνπ

εδαθίνπ

3.

Δπνκέλσο

ρξεηάδεηαη

λα

δηεπθξηληζηεί -ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ αλάδνρν
απαηηείηαη ηέηνηνπ είδνπο αληηθαηάζηαζε ζε πεξηζζφηεξνπο
απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ
ξπζκηζηέο (80) -αλ απηφο έρεη δηθαίσκα ακνηβήο ζχκθσλα
κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ Σηκνινγίνπ
Μειέηεο, αληί ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 5 ηνπ
ηηκνινγίνπ

«Πξνκήζεηα

θαη

ηνπνζέηεζε

εμνπιηζκνχ

αλαβάζκηζεο ηνπ ξπζκηζηή γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ην λέν
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β», γηα ηνπο επηπιένλ ξπζκηζηέο πνπ ζα
εγθαηαζηήζεη

εμαηηίαο

ηεο

αδπλακίαο

πθηζηακέλσλ κε ην ΚΦΚΔΑΒ,
πξνυπνινγηζζέληεο

80

ζχλδεζεο

ησλ

πέξα απφ ηνπο ήδε

ξπζκηζηέο.

Πξνθεηκέλνπ

λα

απνζαθεληζηνχλ νη παξαπάλσ εχινγεο απνξίεο έγθαηξα πξηλ
ηελ

δηεμαγσγή

ηνπ

δηαγσληζκνχ,

ψζηε

φινη

νη

δηαγσληδφκελνη λα δηαγσληζηνχλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο νη
νπνίνη δελ ζα επηδέρνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εξκελείεο πνπ
κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην νηθνλνκηθφ
αληάιιαγκα πνπ ζα δηθαηνχληαη, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα
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πξνβιεθζεί ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε φηη ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ θαηαζηεί ηερληθά δπλαηφ ν Αλάδνρνο λα ζπλδέζεη
θάπνηνπο ή θαη ην ζχλνιν ησλ πθηζηακέλσλ ξπζκηζηψλ λέαο
ηερλνινγίαο ζην λέν ΚΦΚΔΑΒ, κεηά απφ εηζήγεζή ηνπ θαη
έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, απηφο λα επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζεη
ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ξπζκηζηψλ απηψλ κε λένπο, είηε:
Α. δηθαηνχκελνο λα ιάβεη ην αληίζηνηρν ηίκεκα πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Σηκνινγίνπ ηνπ έξγνπ
γηα ην ζχλνιν ησλ ξπζκηζηψλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη,
αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
έξγνπ, αληιψληαο πφξνπο απφ ηα απξφβιεπηα θαη εθφζνλ
απηνί δελ επαξθνχλ, κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο πίζησζεο. Β.
δηθαηνχκελνο λα ιάβεη κφλν ην αληίζηνηρν ηίκεκα ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο, γηα ηνπο επηπιένλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 80 ξπζκηζηψλ, πνπ
ιφγσ αδπλακίαο ζχλδεζεο κε ην ΚΦΚΔΑΒ ζα απαηηεζεί λα
αληηθαηαζηήζεη.
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5

χκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή (παξ. 2.3.2) νη
εγθαηεζηεκέλνη

ξπζκηζηέο

λεφηεξεο

ηερλνινγίαο

ζα

παξακείλνπλ θαη κε θαηάιιειε αλαβάζκηζε ζα ζπλδεζνχλ
κε ην λέν Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. Γεδνκέλνπ φηη νη ξπζκηζηέο πνπ
αλήθνπλ

ζηελ

θαηεγνξία

απηή

πξνέξρνληαη

απφ

ΝΑΙ

√

Η Τπεξεζία δελ θξίλεη απαξαίηεην λα νξηζηεί θάπνην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο, αιιά είλαη επζχλε θαη επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ν ηξφπνο
επηθνηλσλίαο ησλ ξπζκηζηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ην παξφλ έξγν αιιά
θαη ησλ ξπζκηζηψλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην έξγν θαη είλαη εθηθηφ λα
ζπλδεζνχλ κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.).
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.

δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο θαη κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε
ηεο απαίηεζεο γηα δηαζχλδεζε απηψλ ησλ ξπζκηζηψλ κε ην

ζα πξέπεη λα ππνδεηρζεί απφ ηελ
Τπεξεζία ζαο θαηάιιειν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο.
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β

Σν ελ ιφγσ πξσηφθνιιν ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηαζεί
επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ 3 επξσπατθέο πφιεηο θαη κέζσ
απηνχ λα έρνπλ ζπλδεζεί ξπζκηζηέο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ απφ
ηνπο

αλαθεξφκελνπο

ζηελ

Σερληθή

Πεξηγξαθή

θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ.

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη φηη νη ξπζκηζηέο
θπθινθνξίαο ζα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηφζν
αζχξκαηα φζν θαη ελζχξκαηα κε ην Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.
Παξαθαινχκε φπσο καο δηεπθξηλίζεηε ηνλ αξηζκφ
ησλ ξπζκηζηψλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ ελζχξκαηα θαη
αζχξκαηα αληίζηνηρα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα
εθηηκεζεί ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ε δεηνχκελε
πινπνίεζε.
Αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζε γηα απνζηνιή κέρξη 20 SMS απφ
ην

Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β

ηερλνινγηθά

ζεσξνχκε

παξσρεκέλε,

πσο

αθνχ

είλαη
ηφζν

πεξηηηή
ζηελ

θαη

Σερληθή

Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ φζν θαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή
ηνπ Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β γίλεηαη ιφγνο γηα δηαζχλδεζε κέζσ
θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ κεηαμχ ηνπ Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β θαη
έμππλσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (smart phone, tablet PC),
κέζσ ηεο νπνίαο ζα είλαη δπλαηή κεηαμχ άιισλ ε
απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ θφκβσλ
θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπλεπψο ε άκεζε ελεκέξσζε
ησλ αξκνδίσλ γηα ηπρφλ βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηεηλήο
ζεκαηνδφηεζεο.
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Δθφζνλ δελ είλαη εθηθηφ λα ζπλδεζνχλ νη πθηζηάκελνη ξπζκηζηέο
(πεξίπνπ ηξηάληα 30) ελζχξκαηα κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.) ζα ζπλδεζνχλ
φινη αζχξκαηα.

Θα παξακείλεη σο έρεη δε ζα ηξνπνπνηεζεί.

Κ. ηξαπαηζάθεο
ηέιηνο
(SIEMENS)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Δπιπλέον, η αποζηολή SMS ζε μέσπι 20 κινηηά ηηλέθυνα
θα αςξήζει άζκοπα ηο κόζηορ ηελών κινηηήρ ηηλεθυνίαρ
ηόζο καηά ηη διάπκεια ηος έπγος όζο και μεηά ηο πέπαρ
αςηού.
Αναθοπικά με ηην μεηαηποπή ενόρ πεδίος ζημαηοδόηη
ζςμβαηικών

λαμπηήπυν

ζε

πεδίο

ζημαηοδόηη

LED

Θα γίλεη ηνπνζέηεζε LED ζε απηά πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί ν ξπζκηζηήο κε
λένπ ηχπνπ εθφζνλ δελ επηδέρεηαη αλαβάζκηζε ν παιαηφο.

θευπούμε όηι θα ππέπει αθενόρ να ξεκαθαπιζθεί αν και
πόζοι

από

ηοςρ

ςθιζηάμενοςρ

ζημαηοδόηερ

έσοςν

δςναηόηηηα μεηαηποπήρ και εθόζον αςηό είναι εθικηό, θα
ππέπει να ληθθεί ςπότη ο παπάγονηαρ ζςμβαηόηηηαρ
μεηαξύ ηυν ήδη εγκαηεζηημένυν ζημαηοδοηών και ηος
εξοπλιζμού πος θα πποζκομίζει ο ανάδοσορ για να πποβεί
ζηη μεηαηποπή.
Όζον αθοπά ηην απαίηηζη ηηρ ηεσνικήρ πποδιαγπαθήρ για
ζημαηοδόηερ ηύπος LED με δςναηόηηηα αςξομείυζηρ ηηρ
θυηεινόηηηαρ μέζυ αιζθηηήπα πποζαπμοζμένος ζε κάθε
μονάδα ηος ζημαηοδόηη LED (ππάζινο πεδίο, κίηπινο πεδίο,
κόκκινο πεδίο) έσοςμε να παπαηηπήζοςμε ηα εξήρ: Με ηον
ζςγκεκπιμένο ηπόπο ςλοποίηζηρ ηηρ αςξομείυζηρ ηηρ
θυηεινόηηηαρ δεν μποπεί να επιηεςσθεί ζςγσπονιζμόρ όζον
αθοπά ηην ένηαζη ηυν θυηεινών πηγών ζε κάθε πεδίο ενόρ
ζημαηοδόηη,

μιαρ

ζημαηοδοηικήρ

κςκλοθοπιακήρ καηεύθςνζηρ
αςξημένη

πιθανόηηηα

ομάδαρ

ή

μιαρ

με αποηέλεζμα να ςπάπσει

ζςγσύζευρ

ηυν

οδηγών

λόγυ

ανομοιομοπθίαρ ηυν θυηεινών ενδείξευν. Δπιπλέον οι
ιδιαιηεπόηηηερ

ηος

κάθε

ζημείος

εγκαηάζηαζηρ

ηυν

θυηεινών ζημαηοδοηών (κλαδιά δένδπυν, θςλλυζιέρ)
δύναηαι να επηπεάζοςν ηην λειηοςπγία ηος αιζθηηήπα πος
θα είναι εγκαηεζηημένορ πάνυ ζηιρ μονάδερ με αποηέλεζμα
ηην εζθαλμένη ενηολή αςξομείυζηρ ηηρ θυηεινόηηηαρ.
Ο ππόζθεηορ εξοπλιζμόρ (αιζθηηήπερ θυηεινόηηηαρ ανά
μονάδα, καλυδιώζειρ) αςξάνει συπίρ οςζιαζηικό λόγο ηην
πιθανόηηηα ηλεκηπολογικών και ηλεκηπονικών βλαβών αλλά
και ηην ανάγκη για επιπλέον ζςνηήπηζη δεδομένος όηι
θαινόμενα όπυρ ζκόνερ, καςζαέπια και άλλερ πηγέρ
μόλςνζηρ δύναηαι να επηπεάζοςν ηην εύπςθμη λειηοςπγία
ηυν αιζθηηήπυν και καη’ επέκηαζη ηηρ εγκαηάζηαζηρ
θυηεινήρ ζημαηοδόηηζηρ ζςνολικά.

Ένηςπο
: “ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
εζθαλμένη
ενηολή αςξομείυζηρ
ηηρ θυηεινόηηηαρ. “
.

Θα ιεθζεί ππφςε θαη ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ηειηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ε
ηζρχνπζα πξνδηαγξαθή ηνπ Τπνπξγείνπ (ΦΔΚ 3154/27-11-2012).
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Δναλλακηικά η αςξομείυζη ηηρ θυηεινόηηηαρ θα μποπούζε
να ελέγσεηαι από ηον πςθμιζηή κςκλοθοπίαρ είηε μέζυ
αιζθηηήπα

θυηεινόηηηαρ

ηοποθεηημένο

ζε

καηάλληλο

ζημείο ηος κόμβος είηε μέζυ σπονοππογπαμμαηιζμού. Με
ηον ηπόπο αςηό αποκλείονηαι οι εζθαλμένερ αςξομειώζειρ
ηηρ θυηεινόηηηαρ καθώρ και η έλλειτη ζςγσπονιζμού όζον
αθοπά ηην ένηαζη ηυν θυηεινών πηγών. ε κάθε
πεπίπηυζη η αςξομείυζη ηηρ θυηεινόηηηαρ θα ππέπει να
παπέσεηαι υρ επιπλέον σαπακηηπιζηικό, ηο οποίο δεν θα
ππέπει ζε καμία πεπίπηυζη να θέηει ζε κίνδςνο ηην
εύπςθμη λειηοςπγία ηος κόμβος και ηην αζθάλεια ηυν
οδηγών.
Γεδομένος όηι ο εξοπλιζμόρ πος πεπιγπάθεηαι ζηα ηεύση
ηος έπγος είναι ιδιαιηέπυρ απαιηηηικόρ από ηεσνικήρ
άποτηρ, θευπούμε όηι κάποιερ από ηιρ πποζδιοπιζθείζερ
ζηον πποϋπολογιζμό και ηο ηιμολόγιο μελέηηρ ηος έπγος
ηιμέρ είναι ιδιαιηέπυρ σαμηλέρ. Πιο ζςγκεκπιμένα, θευπούμε
όηι η ηιμή πος πποβλέπεηαι για ηο Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. είναι
ιδιαιηέπυρ

σαμηλή

ζε

ζσέζη

με

ηα

λειηοςπγικά

σαπακηηπιζηικά πος απαιηούνηαι. ημειώνοςμε όηι για ηην
οπθή ηεσνική ςλοποίηζη ηος

Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. και ηη

διαζύνδεζή ηος με ηοςρ πςθμιζηέρ, ενζύπμαηα ή αζύπμαηα,
απαιηείηαι ζύνθεηορ ηεσνικόρ εξοπλιζμόρ (hardware και
software), όπυρ ενδεικηικά ικπίυμα και modem ενζύπμαηηρ
επικοινυνίαρ και ειδικό λογιζμικό για ηην εθαπμογή ηυν
έξςπνυν θοπηηών ζςζκεςών (smart phones & tablets), ηο
οποίο ζημειυηέον δεν είναι standard εθαπμογή, αλλά
απαιηείηαι ανάπηςξη και πποζαπμογή ειδικά για ηο εν λόγυ
έπγο. ςνεπώρ, θευπούμε όηι ηα παπαπάνυ, είηε δεν έσοςν
ληθθεί ςπότη ζηη ζύνηαξη ηυν ηεςσών είηε έσοςν
ςποκοζηολογηθεί. Ομοίυρ, οι αναθεπόμενερ ηιμέρ για ηοςρ
πςθμιζηέρ κςκλοθοπίαρ είναι ιδιαίηεπα σαμηλέρ, ειδικά αν
ληθθεί ςπότη ηο γεγονόρ όηι ζςμπεπιλαμβάνονηαι πέπαν
ηηρ ππομήθειαρ ηος standard εξοπλιζμού ηόζο ηα modem
επικοινυνίαρ, όζο και η εγκαηάζηαζη, ο ππογπαμμαηιζμόρ
και η θέζη ζε λειηοςπγία.
ηα ηεύση ηος έπγος δε γίνεηαι καμία αναθοπά ζε ηςσόν
πποϋποθέζειρ, ηιρ οποίερ θα ππέπει να πληποί ο
Τποτήθιορ Ανάδοσορ, πποκειμένος να αποδείξει ηην
ηεσνική ηος επάπκεια για ηην εκηέλεζη ηος έπγος.
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Η ηηκή ηνπ Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β ζα είλαη ε νξηδφκελε ζην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο ησλ
ηειηθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη φια ηα ηέιε
ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο θ.ι.π. κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ
απφ ηελ Τπεξεζία.
Γηα ηελ ηηκή ησλ ξπζκηζηψλ ζα ιεθζεί ππφςε ε πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη
ε ηηκή απφ ην ηηκνιφγην ηνπ Τπνπξγείνπ (ΦΔΚ 363/19-2-2013) θαηά ηε
ζχληαμε ησλ ηειηθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο .
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Γεδομένος όηι θα σπηζιμοποιηθεί μέπορ ηος ςπάπσονηορ,
εγκαηεζηημένος
καηάλληλη

εξοπλιζμού

αναβάθμιζη,

με

ζκοπό

ζύνδεζή

ηος

ηην,

με

ηην

με

ηο

νέο

Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β., θευπούμε όηι θα ππέπει να αποδεικνύεηαι
εγγπάθυρ από ηον ςποτήθιο Ανάδοσο η ζςνεπγαζία ηος με
ηοςρ Καηαζκεςαζηικούρ Οίκοςρ ηυν ήδη εγκαηεζηημένυν
πςθμιζηών κςκλοθοπίαρ για ηοςρ οποίοςρ πποβλέπεηαι η
ζσεηική αναβάθμιζη. ε ανηίθεηη πεπίπηυζη, θευπούμε όηι
ελλοσεύει ο κίνδςνορ να μην καηαζηεί εθικηή η ζύνδεζη και
ενζυμάηυζη ηος ήδη εγκαηεζηημένος εξοπλιζμού με ηο νέο
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β., με ό,ηι αςηό ζςνεπάγεηαι για ηη δςναηόηηηα
αξιοποίηζήρ ηος και ηην άπηια ςλοποίηζη ηος έπγος.
Θέλοςμε να επιζημάνοςμε όηι ηο μέγεθορ, η πολςπλοκόηηηα
και, κςπίυρ, η ζημαζία πος έσει για ηην πόλη ηηρ Πάηπαρ
και ηιρ ςπόλοιπερ πεπιοσέρ ηηρ Γςηικήρ Δλλάδαρ η άπηια
ςλοποίηζη ηος εν λόγυ έπγος, επιβάλλοςν καηά ηη γνώμη
μαρ ηην ςποβολή από ηοςρ ςποτηθίοςρ Αναδόσοςρ ππορ
ηην Τπηπεζία έγγπαθυν ηεκμηπίυν πος να αποδεικνύοςν
ηην
καηαλληλόηηηά
ηοςρ
να
ςλοποιήζοςν
ηο
δημοππαηούμενο έπγο. ςνεπώρ, απαιηείηαι καηά ηη γνώμη
μαρ η ςποβολή ζηοισείυν πος να αποδεικνύοςν ηην
εμπειπία ζε παπόμοια έπγα, όπυρ π.σ. ζσεηικόρ καηάλογορ
ζςναθών έπγυν, όπος θα έσει εγκαηαζηαθεί επιηςσώρ ο
πποηεινόμενορ
εξοπλιζμόρ.
Σο
ανηικείμενο
ηος
δημοππαηούμενος έπγος είναι ιδιαιηέπυρ εξειδικεςμένο από
ηεσνικήρ απότευρ και απαιηείηαι ειδική ηεσνογνυζία από
καηάλληλα εκπαιδεςμένο ηεσνικό πποζυπικό, καθώρ δεν
εμπίπηει ζηιρ γενικέρ γνώζειρ και ηιρ εςπέυρ διαδεδομένερ
εναζσολήζειρ
ηλεκηπολόγυν/ηλεκηπονικών.
ςνεπώρ,
θευπούμε απαπαίηηηη ηην ςποβολή από ηον ςποτήθιο
Ανάδοσο ηηρ πποηεινόμενηρ ομάδαρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος
καθώρ και ζσεηικό οπγανόγπαμμα, όπος και θα αναθέπονηαι
ονομαζηικά
οι
κύπιοι
πποβλεπόμενοι
ζςνηελεζηέρ
ςλοποίηζήρ ηος και θα αναθέπεηαι με ζσεηικά ηεκμήπια ηα
πποζόνηα και η εμπειπία ηοςρ ζηην ςλοποίηζη ζςναθών
έπγυν θυηεινήρ ζημαηοδόηηζηρ. Δπίζηρ, θα ππέπει να
επιζημαίνονηαι ηα ηεσνικά μέζα ηα οποία θα έσει ζηη
διάθεζή ηος ο ςποτήθιορ ανάδοσορ, είηε απεςθείαρ είηε
μέζυ ζσεηικών ςποζσεηικών επιζηολών. Θευπούμε όηι θα
έππεπε επίζηρ να δοθεί έμθαζη ζηην επάπκεια ηηρ
μεθοδολογίαρ ςλοποίηζηρ καθώρ και ηος ζςζηήμαηορ
διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ ηος έπγος μέζυ ςποβολήρ
καηάλληλυν ηεκμηπίυν, όπυρ ενδεικηικά πιζηοποιηηικό ISO
9001 ζηον ηομέα θυηεινήρ ζημαηοδόηηζηρ κηλ.
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πγθεθξηκέλα ζα δεηεζεί ην K.Φ..Κ.Δ.Α.Β. λα ηθαλνπνηεί ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαιχπηνληαο παξνχζεο θαη
κειινληηθέο απαηηήζεηο ξχζκηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο. Αλ ην
Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β. πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο έρεη ηνπνζεηεζεί θαη δνθηκαζηεί
ζε πφιε αληίζηνηρε ζα εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα
ηνπνζεηεζεί. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα δεηεζεί λα ηνπνζεηεζεί
δνθηκαζηηθά θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ηθαλφ αξηζκφ θφκβσλ πνπ ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαη αλ θξηζεί αμηφπηζην θαη αζθαιέο ηφηε ζα
επηιεγεί γηα ηελ νξηζηηθή εγθαηάζηαζή ηνπ.
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Σέλορ, πποκειμένος να αποθεςσθεί ο κίνδςνορ να απαξιυθεί
μεηά ηο πέπαρ ηος έπγος ο νέορ εξοπλιζμόρ, θευπούμε
κομβικήρ ζημαζίαρ ηην καηάλληλη ηεκμηπίυζη από ηον
ςποτήθιο Ανάδοσο για ηη δςναηόηηηα ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ
ηος εξοπλιζμού και μεηά ηο πέπαρ ηος σπόνος εγγύηζηρ ηος
έπγος.
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Θα ιεθζεί ππφςε θαη σο απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο
ε δπλαηφηεηα
ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ
εγγχεζεο ηνπ έξγνπ (ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ).
Δπίζεο ζα είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία
φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ εμνπιηζκνχ.
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Γηα λα είλαη εθηθηή ε θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ
πιηθψλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ελ ιφγσ έξγν ζα πξέπεη λα
δηεπθξηληζηεί: 1. ηελ παξάγξαθν 2.3.2 ηεο Σερληθέο
Πεξηγξαθήο

αλαθέξεηαη

φηη

«νη

ξπζκηζηέο

λεψηεξεο

ηερλνινγίαο πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη (π.ρ C800,
MR,MS,MTC,EC-1,EC-2,IC-2)

ζα

παξακείλνπλ

θαη

NAI

√

Η Τπεξεζία δελ θξίλεη απαξαίηεην λα νξηζηεί θάπνην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο, αιιά είλαη επζχλε θαη επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ν ηξφπνο
επηθνηλσλίαο ησλ ξπζκηζηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ην παξφλ έξγν αιιά
θαη ησλ ξπζκηζηψλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην έξγν θαη είλαη εθηθηφ λα
ζπλδεζνχλ κε ην λέν (Κ.Φ..Κ.Δ.Α.Β.)
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.

κε

θαηάιιειε αλαβάζκηζε ζα ζπλδεζνχλ κε ην λέν θέληξν
ΚΦΚΔΑΒ.» Δξψηεκα : Γηα λα είλαη εθηθηή ε ελζσκάησζε
ζην λέν ζχζηεκα ησλ ξπζκηζηψλ λεψηεξεο ηερλνινγίαο ζα

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί κε πην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο ζα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ. Άιισο ζα
πξέπεη λα δνζεί ζε κνξθή πεγαίνπ Κψδηθα ην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο ησλ ξπζκηζηψλ πνπ κεηά ηελ αλαβάζκηζε ζα
ελζσκαησζνχλ ζην λέν ζχζηεκα.

Ο Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ Πξάμε
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Κ. Γθνινγηάλλεο
Κσλ/λνο
(Αlktir)
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