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Οριστική µαταίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: «Ανάπτυξη δηµοσίων σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια» (∆ιακήρυξη υπ’
αριθµ. 7/2014).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» και τα άρθρα 45 και 50
του ν. 3943/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και ισχύει σήµερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
1.3 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
1.4 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
1.5 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/ 2013.
1.6 του ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το
ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).
1.7 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
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1.8 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
1.9 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
1.10 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
1.11 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων…» (ΦΕΚ 237 /Α/512-2012).
1.12 του Κανονισµού (ΕΚ) 1336/2013 της Επιτροπής περί καθορισµού νέων κατωτάτων ορίων
εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων.
1.13 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013) µε τίτλο «Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των
διαδικασιών ΕΣΠΑ».
1.14 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες διατάξεις».
1.15 του π. δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων».
1.16 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις».
1.17 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.18 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.19 Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
1.20 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.21 του π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/Α/28-08-2015) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.22 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
2.1 ΕΕ Ε92007 5339/26-10-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε. Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως
ισχύει.
2.2
14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υπουργική απόφαση
συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.3
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4
Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός Γενικής
Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.5
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.6
Π1/2390/16-10-2013
(ΦΕΚ
2677/Β/21-10-2013)
του
Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
2.7
152.093/ΨΣ 4373-Α2/29-07-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
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2.8
Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β)
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραµµατέα επί θεµάτων Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1β του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραµµατέα
Υποδοµών, Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και στους Προϊσταµένους Γενικών
∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους Τµηµάτων του π.δ. 109/2014, όπως
ισχύει».
και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Την υπ’ αριθµ. 46283/3525/4-8-2014 απόφασή µας, σύµφωνα µε την οποία προκηρύχθηκε
Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισµός για σύναψη Συµφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο: «Ανάπτυξη
δηµοσίων σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική
Επικράτεια» (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 7/2014), προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.414.619,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
2. Την υπ’ αριθµ. 55519/4292/30-9-2014 απόφασή µας µε θέµα: «Μετάθεση της ηµεροµηνίας
διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για
σύναψη Συµφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο: «Ανάπτυξη δηµοσίων σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια» (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 7/2014).
3. Την υπ’ αριθµ. 50431/3818/9-10-2014 απόφασή µας, µε την οποία συγκροτήθηκε πενταµελής
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α) και πενταµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης
των ∆ιοικητικών Ενστάσεων του παραπάνω διαγωνισµού, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
59251/4586/11-11-2014 όµοια.
4. Τις προσφορές που υπέβαλαν εµπρόθεσµα στον υπόψη διαγωνισµό οι παρακάτω πέντε (5)
επιχειρήσεις:
α. η ένωση εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM – GLOBO TECHNOLOGIES S.A.
β. η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.
γ. η ένωση εταιρειών ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. – TELCOSERV Α.Ε.
δ. η ένωση εταιρειών COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
ε. η ένωση εταιρειών ONEX – ZTE HELLAS.
5.

Την υπ’ αριθµ. 75052/5835/31-12-2014 απόφασή µας µε θέµα «Έγκριση αποτελέσµατος
αξιολόγησης του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά” των εταιρειών που
συµµετείχαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για σύναψη Συµφωνίας – Πλαίσιο για το Έργο:
“Ανάπτυξη δηµοσίων σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots)
στην Ελληνική Επικράτεια” (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 7/2014)», µε την οποία έγινε αποδεκτή η εισήγηση
της αρµόδιας Επιτροπής, ήτοι:
α) η αποδοχή του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» των παρακάτω
επιχειρήσεων:
1. της ένωσης εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM - GLOBO TECHNOLOGIES S.A.,
2. της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. και
3. της ένωσης εταιρειών ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. - TELCOSERV Α.Ε.
β) η απόρριψη των τεχνικών προσφορών των επιχειρήσεων:
1. της ένωσης εταιρειών COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Μ.Ε.Π.Ε. και
2. της ένωσης εταιρειών ONEX – ZTE HELLAS.

6. Την από 12-01-2015 προσφυγή της Ένωσης Εταιρειών «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθµ.
75052/5835/31-12-2014 απόφασής µας.
7. Την υπ’ αριθµ. 4388/419/22-01-2015 απόφασή µας, µε την οποία έγινε αποδεκτή η παραπάνω
προσφυγή.
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8. Το γεγονός ότι ο χρόνος ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των εταιρειών, όπως
αυτός διαµορφώθηκε µετά τη δοθείσα παράταση, έληξε.
9. Το υπ’ αριθµ. οικ. 49344/415/07-08-2015 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη µαταίωσης του εν λόγω διαγωνισµού, καθόσον:
α) Στις 31-10-2015 λήγει η χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.
β) Ο χρόνος που αποµένει για να ολοκληρωθεί η Συµφωνία-Πλαίσιο µε τους υποψήφιους αναδόχους,
µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και δεδοµένου ότι προβλέπονται στη διακήρυξη
διαδικασίες πρόσληψης εξωτερικού νοµικού και τεχνικού συµβούλου, δεν επαρκεί ώστε να
πραγµατοποιηθούν εντός των περιορισµένων χρονικών περιθωρίων όλα τα απαιτούµενα βήµατα.
γ) Επιπλέον, η διακήρυξη δεν είχε προβλέψει κόστος για την παροχή ρεύµατος, τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων και τη λειτουργία διαδικτύου στα 4.000 σηµεία hot spots.
δ) Ο καταµερισµός των 4.000 σηµείων hot spots σε lots, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη µετά από
συνεργασία µε όλους τους ∆ήµους, για το που και πώς θα τοποθετηθούν, κρίνεται ανέφικτος στα
δεδοµένα χρονικά περιθώρια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ματαιώνουµε οριστικά το αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για σύναψη
Συµφωνίας - Πλαίσιο για το Έργο: “Ανάπτυξη δηµοσίων σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια” (∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 7/2014)»,
που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 46283/ 3525/04-08-2014 απόφασή µας, για τους λόγους που
αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 8 και 9 του σκεπτικού µέρους της παρούσας.
Στις εταιρείες που συµµετείχαν στον υπόψη διαγωνισµό, να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές
συµµετοχής.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στις
ιστοσελίδες του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κων/να Ξιαρχογιαννοπούλου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο Ασπασία
Ζώτου
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ΑΔΑ: 7Χ7Ξ465ΦΘΘ-2ΞΛ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.):
1 - Γραφείο Υπουργού κ. Ν. Χριστοδουλάκη
2 - Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Θ. Πέρκα
3 - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων κ. ∆. Τζώρτζη
4 - Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
5 - Γενικό ∆ιευθυντή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
6 - ∆ιεύθυνση Ευρυζωνικότητας, ∆ικτυακών Υποδοµών
και Έργων Τ.Π.Ε.
7 - Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισµού (δια του Προέδρου κ. Γεωργίου Πάντου)
8 - Μέλη της επιτροπής εξέτασης των προσφυγών
(δια της Προέδρου κ. Ιωάννας Σαµπράκου)
Β. Ε.Υ.∆.Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Λέκκα 23 - 25
105 62 Αθήνα
Γ. ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM – GLOBO TECHNOLOGIES S.A.
Αριστοτέλους 78 & Ψαρρών 37Α
152 32, Χαλάνδρι
Τηλ: 2106671000– Fax: 2106671001
∆. ΟΤΕ Α.Ε.
Κηφισίας 99
151 24, Μαρούσι
Τηλ:2106115365- Fax: 2106117739
Ε. ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. – TELCOSERV Α.Ε.
Φαβιέρου 6
144 52, Μεταµόρφωση
Τηλ: 2106541942-Fax: 2106545782
ΣΤ. COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Π. Μπακογιάννη 44
144 52, Μεταµόρφωση
Τηλ: 2106492800-Fax: 2106464069
Ζ. ONEX - ZTE HELLAS
Λ. Μεσογείων 401
153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ: 2104310216/2106083465-Fax: 2104310875
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 – Χρονολογικό Αρχείο
2 - Α. Χριστόπουλος
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