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Αθήνα,17/06/2015
Αριθ. πρωτ.: ΣΠ7/3251
Θζμα: Απόφαςη Προςωρινήσ Κατακφρωςησ ςτον Μειοδότη τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ
που αφορά ςτην υπ’ αριθμ. 41/2014 Διακήρυξη: «Για την ανάδειξη αναδόχου για
την παροχή υπηρεςιών ςίτιςησ ςτουσ υπηκόουσ τρίτων χωρών που υπόκεινται ςε
διαδικαςία πρώτησ υποδοχήσ ςτο ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου, προχπολογιςθείςα αξία
466.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ».
Α Π Ο ΦΑ  Η
Ο Δ Ι Ε Τ Θ ΤΝ Σ Η Σ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  Π Ρ Ω Σ Η  Τ Π Ο Δ Ο Χ Η
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7Α’/2011) «Κδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ
Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ –μζλθ για τθν
επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ».
2. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α’/2014) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του
Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν
οργάνων ςτο διαδίκτυο» «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α’/2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ».
5. Το Ν.4250/2014(ΦΕΚ74Α’ /2014), άρκρο 3, παρ.3.
6. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/2011)όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 παρ.1 του
Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α’/2012) «επιβολι και απόδοςθ κράτθςθσ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων».
7. Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116Α’/1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ
πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου».
8. Το Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’/2005) το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν
Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο 1.
9. Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ /2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ
τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία
2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005», όπωσ ιςχφει.
10. Το Ρ.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150Α’/2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
11. Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
12. Το Ρ.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ 169 Α’/2012) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ
Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ», όπωσ ιςχφει.
13. Το Ρ.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σφςταςθ & μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων».
14. Το Ρ.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α’) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν,
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν.».
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Τθν υπ’ αρικμ. 16.1/770/16-02-2015 (ΑΔΑ 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) Απόφαςθ του Υπουργοφ
Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ θ οποία ανανεϊνει τθν υπ’ αρικμό
6480/1/467κθϋ/17/02/2012 Απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ περί Διοριςμοφ του Νίκα Ραναγιϊτθ του Θλία ςτθ κζςθ του Διευκυντι τθσ
Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με κθτεία
τριϊν (3) ετϊν για τρία (3) ζτθ από τθν λιξθ τθσ προθγοφμενθσ.
16. Τθ γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ) με αρικμό 117/2009, θ
οποία ζγινε αποδεκτι από το αρμόδιο Πργανο, ςφμφωνα με τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ
αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ.
17. Τθν Απόφαςθ Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ υπ’ αρικμ. πρωτ.: ΤΡ1/2559/15-052015 με ΑΔΑ:Ψ7ΗΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ με τθν οποία τροποποιικθκε θ υπ’αρικμ. ΤΡ1/6961/19-122014 (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ-5ΚΜ), με τθν οποία εγκρίκθκε θ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ
προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ
για το οικ. ζτοσ 2015.(2ησ Επιτροπι).
18. Τθν ζγκριςθ του αιτιματοσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του ΚΑΕ 0873 –
οικονομικοφ ζτουσ 2015 «Αμοιβζσ Νομικϊν Ρροςϊπων>> για τισ υπθρεςίεσ ςίτιςθσ με
ΑΔΑ :75Ρ8Ι-6Ο και με ΑΔΑΜ:15REQ002548738.
19. Τθν Απόφαςθ Δ/ντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ υπ’ αρικμ.πρωτ.:ΤΡ1/6959 /19-122014 (ΑΔΑ: ΨΨΝΓΙ-ΘΧΔ), με τθν οποία εγκρίκθκε θ Σφςταςθ -Συγκρότθςθ Επιτροπισ
Ενςτάςεων και προςφυγϊν των διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το
οικονομικό ζτοσ 2015.
20. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΣΠ7/6108/14-11-2015 Τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ του Θλεκτρονικοφ
Διεκνοφσ Δθμόςιου Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ «Για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι
υπθρεςιϊν ςίτιςθσ ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που υπόκεινται ςε διαδικαςία πρϊτθσ
υποδοχισ ςτο ΚΕ.Ρ.Υ. Λζςβου». (αρ. Διακήρυξησ 41/2014).
21. Τα διαλαμβανόμενα των υπ’ αρικ. 51/2015 από 13-03-2015 και 5.2/2015 από 29-05-2015
Ρρακτικϊν ςτάδιο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ/Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ 2ησ αρμόδιασ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν
και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ για το οικ. ζτοσ 2015.
ησ
22. Τα διαλαμβανόμενα ςτο υπ’ αρικ. 5.3/2015 από 11-06-2015 Ρρακτικό τθσ 2 αρμόδιασ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν
και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ για το οικ. ζτοσ 2015 και ςυγκεκριμζνα<<
διαπιςτϊθηκε ότι ο μοναδικόσ υποψήφιοσ ανάδοχοσ είναι η εταιρεία ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. (διακριτικόσ τίτλοσ:ElaitislesvosCuisine),ο οποίοσ ζδωςε
ημερήςια προςφορά για διατροφή ανά άτομο 7,45€ άνευ ΦΠΑ .Προκειμζνου για την
ςφγκριςη τησ προαναφερόμενησ ημερήςιασ τιμήσ , η Επιτροπή διερεφνηςε την δαπάνη
που η ΕΛ.ΑΣ. προβλζπει για την ημερήςια ανά άτομο διατροφή ςε Κζντρα Ταυτοποίηςησ
Υπηκοότητασ, η οποία είναι περίπου 5,88€ τουτζςτιν κατά τι χαμηλότερη από την
προςφερόμενη αντίςτοιχη τιμή τησ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Με δεδομζνου ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτήςεισ για τα ΚΕ.Π.Υ. είναι
υψηλζσ, η Επιτροπή κρίνει ότι η προςφερόμενη τιμή είναι ικανοποιητική και κυμαίνεται
εντόσ των πλαιςίων των τιμϊν τησ αγοράσ .Επιπλζον λαμβανομζνου υπόψη του
κατεπείγοντοσ τησ κατάςταςησ αναφορικά με τισ αυξανόμενεσ ειςροζσ μεταναςτϊν ςτη
Λζςβο, προτείνει ςτην Αναθζτουςα Αρχή την προςωρινή κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ
ςτην ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε., (διακριτικόσ τίτλοσ:ElaitislesvosCuisine) >>.
15.
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Τθν προςωρινι κατακφρωςθ του Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ, με
αρικμό Διακιρυξθσ 41/2014, «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεςιών ςίτιςησ
ςτουσ υπηκόουσ τρίτων χωρών που υπόκεινται ςε διαδικαςία πρώτησ υποδοχήσ ςτο ΚΕ.Π.Υ
Λζςβου ζωσ 31.12.2015», ςτθν εταιρεία ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. θ οποία πλθροί
όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ και θ προςφορά τθσ ιταν ανά θμεριςια ατομικι μερίδα
πλιρουσ ςίτιςθσ ανζρχεται ςε 7,45 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ .
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν να υποβάλλει
θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΘΔΘΣ τα Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ που αναφζρονται ςτο
άρθρο 18 του Παραρτήματοσ Γ’ τησ 41/2014 Διακήρυξησ.
Θ παροφςα αναρτάται ςτο Διαφγεια και αποςτζλλεται θλεκτρονικά, μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, ςε
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία Οικονομικοφσ Φορείσ.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ

3

