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ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 2/2016»

  το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή 
Φοίβου Ανωγειανάκη

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171 Α/28.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 
Α/31.10.2014) και ισχύει.

2. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.α.».

3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

5. Το Νόμο 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων»

6. Το Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
7. Το Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)
8. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις

9. Το N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2013) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

10. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων».
11. Το Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
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12. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Το αρ. 26 του ν.4024/2011 και την ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/ΦΕΚ Β 2540/7.11.2011.
14. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
15. Το αρθ.57 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125Α/7.7.2016) με το οποίο από 1.7.2016 καταργούνται τα 

άρθρα 14 έως 201 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 
138,139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

16. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
17. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 

Β/11.8.2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων».

18. Το Νόμο 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέματα Ολυμπιακής 
Φιλοξενίας»

19. Το Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»

20. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) και λοιπές ρυθμίσεις»

21. Την Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»

22. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και 
κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις»

23. Το ν.2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις».

24. το Ν. 4305/2014, «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού 
Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014), άρθρο 39 που αφορά 
στη σύσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

25. Την υπ΄αριθμ. Π.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/302421/4260/3886/2982/20.11.2014, ΑΔΑ: 
71ΞΝΓ-ΓΥΧ απόφαση τοποθέτησης της κ. Ελένης Μελίδη ως προϊσταμένης του Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου 
Ανωγειανάκη.

26. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 απόφαση μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές 
Περιφερειακές  Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
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Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας 
της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει με την 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 απόφαση.

27. Την ανάγκη ασφάλειας των κτηρίων του οικοδομικού τετραγώνου στις οδούς Αδριανού- 
Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης καθώς και των κτηρίων επί των οδών Άρεως 7, Κλάδου 5 και Κλάδου 9.

28. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/217454/26853/9534/11778/01.07.2016 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 62ΟΨ4653Π4-ΒΑΝ).

29. την υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΤ/ΤΔΟΤΥΑΦ/237275/142134/1149/1014/ 
15.07.2016, ΑΔΑ:ΨΙΞ84653Π4-68Λ  ανακοίνωση για διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη 
μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V)».

30. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΤ/ΤΔΟΤΥΑΦ/238671/143013/1155/1015/18.07.2016, 
ΑΔΑ: ΨΠ7Ο4653Π4-1ΘΕ απόφαση  Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 2/2016 
με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 για την επιλογή αναδόχου 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V).

31. Το από 03.08.2015 συνημμένο 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
2/2016.

Αποφασίζει:
1. Εγκρίνει το υπ. αριθμ. 1/03.08.2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω 

Διαγωνισμού και:
 Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών: Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.,ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε..

 Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας: E-ARION A.B.E.E. (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ).

2. Καλεί την επιτροπή να προχωρήσει στην αναζήτηση συγκριτικών στοιχείων τιμών.

3. Καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας να ανακοινώσει την απόφαση στους 
συμμετέχοντες.

Η Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

Ελένη Μελίδη 

Συνημμένα
1. Το υπ. αριθμ. 1/03.08.2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 2/2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

02/2016:
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V)»

Αριθμός συνεδρίασης: 1

Στις 03.08.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, Θεσπιδος 8- 
10558 Αθήνα, η οποία είχε ορισθεί ως τόπος διενέργειας του διαγωνισμού, συνήλθε δημόσια η 
Επιτροπή Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 2/2016, όπως αυτή ορίστηκε με 
την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΤ/ΤΔΟΤΥΑΦ/ 241385/144613/1165/1022/20.07.2016, ΑΔΑ: 
6Π2Δ4653Π4-4ΜΑ απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκης Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών 
Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια 
και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης C.C.T.V.».
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ήταν σε απαρτία. 
Συγκεκριμένα παρόντες ήταν οι:

1. Χαράλαμπος Φλώρος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού
2. Νικόλαος Κυριακόπουλος, ως μέλος της επιτροπής
3. Νικολέττα Ξυδιά, ως μέλος και γραμματέας της Επιτροπής διαγωνισμού

Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης στην έδρα της Α.Α παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των εταιρειών:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΤΖΑΚΗΣ
E-ARION A.B.E.E. (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας,  
προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμός πρωτοκόλλου
Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΤ/256764/153875/1255/02.08.2016
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΤ/256936/153960/1257/02.02.2016
ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΤ/257499/154325/1260/02.08.2016
E-ARION A.B.E.E. (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΤ/257555/154356/1261/02.08.2016

Διενεργήθηκε η διαδικασία αποσφράγισης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναγράφεται στο άρθρο 
11 της αναλυτικής διακήρυξης. Αποσφραγίστηκαν οι κυρίως ενιαίοι φάκελοι των προσφορών κατά 
σειρά ανάλογα με τον αριθμό πρωτοκόλλου τους. 
Σφραγίστηκαν και μονογράφηκαν όλοι οι φάκελοι που περιέχονταν και οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών παραδόθηκαν στη Γραμματεία για φύλαξη. 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών, σφραγίστηκαν και υπογράφηκαν σε κάθε σελίδα από όλα τα μέλη.
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Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των εταιριών αποχώρησαν και η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση 
προχώρησε  σε λεπτομερή έλεγχο ως προς  την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των 
υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής .

Διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Για την εταιρεία Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
 Στο άρθρο 8, της αναλυτικής διακήρυξης αναγράφεται: «Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην 
Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά» και 
στο σημείο Β i. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων 
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, του ίδιου άρθρου αναγράφεται: «Οι 
µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν υλοποιήσει κατά την τελευταία 
δεκαετία έργα παρόμοια με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, οικονομικού 
μεγέθους τουλάχιστον τριπλάσιου του προϋπολογισμού του παρόντος έργου ήτοι 
αξίας τουλάχιστον διακοσίων μιας χιλιάδων ευρώ (201.000,00€). Τουλάχιστον ένα 
από τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου  µε  το 
100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου, ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο των εξήντα 
επτά χιλιάδων ευρώ (67.000,00€). Σηµείωση: Ως παρόμοια έργα νοούνται έργα που 
αφορούν σε εγκαταστάσεις συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε 
δημόσια κτήρια, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.» Από τα κατατεθέντα 
δικαιολογητικά  του υποψήφιου αναδόχου δεν καλύπτεται η ρητή και επί ποινή 
αποκλεισμού απαίτηση για ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο προϋπολογισμού 
ίσου ή μεγαλύτερου  µε  το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου, ήτοι 
μεγαλύτερο ή ίσο των εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (67.000,00€).

2. Για την εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.. 
 Στο άρθρο 8, και στο σημείο Α. Γενικά δικαιολογητικά, της αναλυτικής διακήρυξης 

αναγράφεται: «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά 
τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι 
οριζόμενα δικαιολογητικά… Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών 
εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του …». Από το κατατεθέν ΦΕΚ 
9296/06.08.2010 ΤΑΕΕΠΕ, προκύπτει η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας 
μέχρι 25.6.2015. Δεν κατατέθηκε νεώτερο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το 
πρόσωπο που νόμιμα εκπροσωπεί, υπογράφει και δεσμεύει την εταιρεία μέχρι 
σήμερα.

 Στο άρθρο 8, και στο σημείο Β ii. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων 
απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, της αναλυτικής διακήρυξης 
αναγράφεται: «Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει, για την προμήθεια 
και εγκατάσταση του εξοπλισμού που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού, ομάδα εργασίας από μόνιμο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο 
στα υλικά που θα εγκατασταθούν, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από 
τουλάχιστον 6 τεχνικούς και 1 μηχανικό.  Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να διαθέτει 
άδεια  εργασίας ως προσωπικό ασφάλειας, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
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ασφαλείας. Ο παρακάτω πίνακας ομάδας έργου συνοδευόμενος απο τα 
παραστατικά απόδειξης της σχέσης εργασίας, από τα παραστατικά απόδειξης της 
εκπαίδευσης καθώς και από τις ανωτέρω άδειες επισυνάπτεται στη προσφορά επί 
ποινή αποκλεισμού». Από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά δεν καλύπτεται η ρητή 
και επί ποινή αποκλεισμού απαίτηση για τον αριθμό του προσωπικού το οποίο να 
διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.

3. Για την εταιρεία ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. 
 Στο άρθρο 7, Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών της αναλυτικής 

διακήρυξης αναγράφεται: «Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες επί ποινή 
αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα». Επίσης στο άρθρο 
8, Δικαιολογητικά συμμετοχής της αναλυτικής διακήρυξης αναγράφεται: «Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή 
αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα 
δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα» και στο ίδιο άρθρο στο 
σημείο Β ii «Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει, για την προμήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, 
ομάδα εργασίας από μόνιμο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο στα υλικά που 
θα εγκατασταθούν ... ο παρακάτω πίνακας ομάδας έργου συνοδευόμενος απο τα 
παραστατικά απόδειξης της σχέσης εργασίας, από τα παραστατικά απόδειξης της 
εκπαίδευσης καθώς και από τις ανωτέρω άδειες επισυνάπτεται στην προσφορά επί 
ποινή αποκλεισμού… Η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού αποδεικνύεται 
από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις του οίκου προέλευσης των υλικών που πρόκειται 
να εγκατασταθούν». Ο υποψήφιος ανάδοχος κατέθεσε πιστοποιητικό στην αγγλική 
γλώσσα το οποίο α) αναφέρεται γενικώς στην εταιρεία χωρίς αναφορά σε 
συγκεκριμένο προσωπικό το οποίο προτείνεται από την εταιρεία να απασχοληθεί 
στο έργο, β)δεν συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και 
κατά συνέπεια δεν πληροί τις ρητές και επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις της 
διακήρυξης.

4. Για την εταιρεία E-ARION A.B.E.E. (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ). 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη, επαρκή και πληρούν όλες τις απαιτήσεις των 
άρθρων 7 και 8 της  αναλυτικής διακήρυξης.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε και σε έλεγχο των αποσφραγισθεισών Τεχνικών προσφορών 
και διαπίστωσε τα εξής:

1. Για την εταιρεία Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου 
9 της αναλυτικής διακήρυξης.

2. Για την εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε..
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου 
9 της αναλυτικής διακήρυξης.

3. Για την εταιρεία ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε..
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου 
9 της αναλυτικής διακήρυξης.

4. Για την εταιρεία E-ARION A.B.E.E. (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ). 
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας είναι πλήρης και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου 
9 της αναλυτικής διακήρυξης.

Μετά από τα παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα:

Α) την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.,ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε..

Β) την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας: E-ARION A.B.E.E. (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ).

Επειδή βάσει των ανωτέρω τελικώς  γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και προκειμένου η 
Επιτροπή να μην προβεί στη ματαίωση του διαγωνισμού, εφόσον η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118 / 2007, αποφάσισε να 
εξετάσει αν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Χαράλαμπος Φλώρος Νικόλαος Κυριακόπουλος

Νικολέττα Ξυδιά
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