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Αθήνα 23/11/2015
Αρ.πρωτ.:ΤΠ7/7223
ΘΕΜΑ: Απόφαση ματαίωσης του 87/2015 πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή
του αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών κλειστού
κυκλώματος (CCTV)στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Έχοντας υπόψιν:
1.Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες
στα κράτη–μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις».
2.Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112 / τ. Α’ / 2012).
3.Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
4.Το Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
παρ.1 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14/τ.Α’/2012) «επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
5.Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.Το Π.Δ. 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ.76 / τ.
Α’ / 13-9-2012) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
7.Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005) To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1.
8.Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
10. Το Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245/τ. Α’/07-11-2013) Τροποποίηση του Π.Δ. 151/1998
(ΦΕΚ116/τ.Α’) «Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου».
11. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 / τ.Α΄/ 27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
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12. Το υπ’ αρίθμ. 69/2015 Π.Δ. περί Διορισμού του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως
Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 113, τεύχος Α’, 21-09-2015).
13. Το υπ’ αρίθμ. 73/2015 Π.Δ. περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116, τεύχος Α’, 23-092015).
14. Tην υπ’ αριθμ. Π1/4748/22.12.2011 (ΑΔΑ: 45ΨΡΦ-0ΞΧ) Εγκύκλιο της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου περί «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα
κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ ΕΚ και 2009/81/ ΕΚ
κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων».
15. Τη με αριθμ.πρωτ. 16.1/770/16-02-2015(ΑΔΑ: 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ανανέωσης για τρία (3) έτη
της θητείας του Παναγιώτη Νίκα του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
16. Την υπ’ αριθμό πρωτ.ΤΠ1/2559/15-05-2015 (ΑΔΑ Ψ7ΖΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαση
του Δ/ντη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για την συγκρότηση των επιτροπών
αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικονομικό έτος 2015.
17. Την με αριθμ.πρωτ.:ΤΠ1/6959/19-12-2014 απόφαση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΑΔΑ: ΨΨΝΓΙ-ΗΧΔ), με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση
– Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνισμών της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής για το οικονομικό έτος 2015.
18. Την υπ΄αριθμ.Υ14 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ/1866/τ.Β’/30-08-2015)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».
19.Την υπ αριθ 11.1/2166 (ΦΕΚ 781/τ. Β’/04-05-2015) απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στο Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
20.Την με αριθμ. πρωτ. α) ΤΠ2/2719/25-05-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ: 6ΛΛ9465ΦΘΕ-Κ9Ξ) συνολικού ποσού ευρώ 24.000,00€ (ΕΦ 43-640, ΚΑΕ 1725)
για την πληρωμή δαπάνης οικονομικού έτος 2015, για την Προμήθεια και
Εγκατάσταση Συστήματος καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) στο κτίριο της
Κεντρικής Υπηρεσίας, καταχωρηθέν με α/α: 45241 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο πρώην Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη (ΑΔΑΜ: 15REQ002836207).
21.Τα διαλαμβανόμενα του Πρακτικού 1 /12.11.15 της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης
Προσφορών και συγκεκριμένα <<η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπρόθεσμη κατάθεση των
προσφορών των κάτωθι επιχειρήσεων:
1.Optronics Technologies S.A., Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε., με αριθ. πρωτ. ΤΠ7/6191 από
22/10/2015
2.Ζαριφόπουλος Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε., με αριθ. πρωτ. ΤΠ7/6193 από 22/10/2015
3.Καμπέρης Βασίλειος, με αριθ. πρωτ. ΤΠ7/6210 από 23/10/2015
4.Onex S.A., με αριθ. πρωτ. ΤΠ7/6211 από 23/10/2015
5.KBtec, Γ. Καλαμπούκας – Ν. Μπαλαμπάνης Ο.Ε., με αριθ. πρωτ. ΤΠ7/6212 από 23/10/2015
6.SPECTRAtech, Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & Επισκευής Συστημάτων
Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με αριθ. πρωτ. ΤΠ7/6213 από 23/10/2015
7.Integration Power, Καρδαράς Χαρ. Κωνσταντίνος, με αριθ. πρωτ. ΤΠ7/6214 από 23/10/2015.
Κατά τη διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων εντόπισε ότι στα δικαιολογητικά συμμετοχής της
Προκήρυξης δεν υπήρχε η απαίτηση προσκόμισης της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το Ν.
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3707/2008 (ΦΕΚ 209Α’). Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, οι εταιρείες που ασχολούνται με την
εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας
(όπως είναι οι κάμερες κλειστού κυκλώματος, στην προκειμένη Προκήρυξη), θα πρέπει να διαθέτουν
άδεια λειτουργίας, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο αρ. 2 του προαναφερθέντος Νόμου. Την
παραπάνω άδεια διαπιστώθηκε ότι δε διαθέταν οι εταιρείες :<<Optronics>>,<<SPECTRAtech>>και
<<Integration Power>>.Ως εκ τούτο, η Επιτροπή υποχρεώθηκε να διακόψει τη συνεδρίαση και
ενημέρωσε τους παρισταμένους ότι θα ορίσει νέα ημερομηνία για τη συνέχιση της διαδικασίας.
Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 12/11/2015και κατά τη διαδικασία διαπίστωσε ότι οι εταιρείες
που είχαν προσκομίσει την παραπάνω άδεια ήταν:
 Ζαριφόπουλος Α.Ε.,
 Καμπέρης Βασίλειος
 Onex S.A
 Γ. Καλαμπούκας – Ν. Μπαλαμπάνης Ο.Ε.,
Ως εκ τούτο η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
τις τεχνικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών και διαπίστωσε ότι συμφωνούσαν με τους όρους της
Προκήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση .Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα
από τις προηγούμενες συνεδριάσεις και για τις ανάγκες της ίσης μεταχείρισης και αποφυγής
διακρίσεων ,της διαφάνειας και λογοδοσίας , της ανάπτυξης του ανταγωνισμού και της
αναλογικότητας , η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ.118/07 στην
Αναθέτουσα Αρχή, τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση των όρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ








Τη ματαίωση της με αρ.πρωτ. ΤΠ7/5765/07.10.2015 Προκήρυξης 87/2015
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:7ΔΒΧ465ΦΘΕ-ΓΞΜ και ΑΔΑΜ:
15PROC003146026) για την επιλογή του αναδόχου για την προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV)στο κτίριο
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Την επιστροφή των φακέλων τεχνικών και οικονομικών προσφορών των
εταιρειών :
-Optronics Technologies S.A. Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε
-Καμπέρης Βασίλειος
-Integration Power, Καρδαράς Χαρ. Κωνσταντίνος
Την επιστροφή των οικονομικών προσφορών των εταιρειών:
- Ζαριφόπουλος Α.Ε.
- Καμπέρης Βασίλειος
- Onex S.A
- Γ. Καλαμπούκας – Ν. Μπαλαμπάνης Ο.Ε
Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της προκήρυξης.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
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