
ΠΡΟΣ: - ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝ:- ΒΟΥΛΕΥΤΗ: κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη 

-ΥΠΕΘΑ / Γρ. ΥΕΘΑ 

-ΥΠΕΘΑ /Γρ. ΥΦΕΘΑ 

^νΤΓΕΘΑ/ΕΠΥΕΘΑ/Κοινοβοΰλ. Έλεγχο

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΓΡΑΦ. ΚΟΪΝΟΒΟΥΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ

Τηλ.: ΡΑΧ:

Φ. 900α 73392/6291

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2003

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγγος 

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση & ΑΚΕ 6896/1134/28-02-2003 της ΒτΕ 

Σε απάντηση της 6896/1134/28-02-2003 Ερώτησης και Αίτησης 

Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
με θέμα τον προϋπολογισμό του Συστήματος Ασφάλειας (041) των Ολυμπιακών 

Αγώνων 2004, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση της 

Ερώτησης του κ. Βουλευτή, η διαδικασία του διαγωνισμού και η ανάθεση του 

έργου περατώθηκαν. Παραθέτουμε τα κύρια σημεία εξελίξεως της διαδικασίας.

Με τον Ν. 2833/00, ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία η ασφάλεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων και συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ειδική Υπηρεσία με τον 

τίτλο «Διεύθυνση Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων» (ΔΑΟΑ) με έργο τον 

επιτελικό σχεδίασμά και τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων για την 

προετοιμασία και την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, επί θεμάτων 

τάξης και ασφαλείας
Με το Π.Δ. 63/01, ορίσθηκε ως αποστολή της ως άνω Διεύθυνσης, πέραν 

των άλλων, η συνεργασία τόσο με την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών 

Αγώνων 2004» (ΟΕΟΑ), όσο και με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς σε 

θέματα ασφάλειας και συνεπακόλουθα, η ανάπτυξη του επικοινωνιακού 

προτύπου και των τεχνολογικών συστημάτων, τα οποία θα παρέχουν υψηλό 

επίπεδο ασφαλείας επικοινωνιακής συνεργασίας, αποτελεσματικότητας και



ταχύτητας διαδικασιών, σύμφωνα με τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
λειτουργίας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων.

Για την διενέργεια της προμήθειας των Συστημάτων C4I Ολυμπιακής 

Ασφάλειας ορίσθηκε ως αρμόδιο από την ΔΕΣΟΠ (37η Συνεδρίαση) το ΥΠΕΘΑ.

Για την εκπόνηση των προδιαγραφών των συστημάτων ορίσθηκε ομάδα 

εργασίας με τον τίτλο «Ομάδα Εργασίας C4I», προϊόν της οποίας ήταν η μελέτη 

με τον τίτλο «Αρχιτεκτονική των Συστημάτων Ολυμπιακής Ασφάλειας C4I» υπό 

την ΥΔΤ/ΑΕΑ/ΔΑΟΑ.

Με σχετική απόφαση κ. ΥΕΘΑ, εγκρίθηκε η υλοποίηση από τη ΓΔΑΕ του 

εξοπλιστικού προγράμματος προμήθειας Συστημάτων C4I Ολυμπιακής 

Ασφάλειας, βάση του ΠΔ 284/89 με την διαδικασία της αποστολής πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Εταιρείες SAIC Team, THALES 

RAYTHEON SYSTEMS και ΉΤΑΝ, που επελέγησαν ως υποψήφιοι ανάδοχοι 

του Έργου.
Μετά τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών, το ΚΥΣΕΑ με την Απόφαση 1 της Συνεδρίασης της 23-1-03 

Συνεδρίασης, αποφάσισε ως ακολούθως :

(1) Κηρύσσει την διαδικασία για την προμήθεια του Συστήματος C4I 

Ολυμπιακής ασφάλειας περατωθείσα χωρίς αποτέλεσμα, διότι από τα στοιχεία 

του φακέλου προκύπτει ότι δεν είναι συμφέρουσες οι δύο προσφορές.

(2) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις 

με τον καθένα συμμετέχοντα στην προηγούμενη διαδικασία.

(3) Το θέμα να επανεισαχθεί στο ΚΥΣΕΑ με νέα εισήγηση.

Με απόφαση του κ. ΥΈΘΑ, εγκρίθηκε η υλοποίηση από τη ΓΔΑΕ του 

εξοπλιστικού προγράμματος προμήθειας Συστημάτων C4I Ολυμπιακής 

Ασφάλειας, για κάλυψη των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, κατ' 

εξαίρεση των κανονικών διαδικασιών, με Αποστολή έγγραφης πρόσκλησης κατ' 

άρθρο 71 του ΠΔ 284/89, από την ΓΔΑΕ, στον κάθε ένα Υποψήφιο Ανάδοχο που 

συμμετείχε στην προηγούμενη διαδικασία, ώστε να προσέλθει για
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διαπραγματεύσεις στην ΓΔΑΕ, με σκοπό τον καθορισμό των βασικών όρων της 
προμήθειας και το κόστος του προγράμματος.

Το ύψος των προσφορών των εταιρειών ήταν: SAIC 317.971.942 Ευρώ 

και TRS 318.361.761 Ευρώ.

Με την Υπ' Αρ. 2 Απόφαση της 27-2-03, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ως 

ακολούθως :

(1) Επιλέγει την Κοινοπραξία SAIC Team, ως προτιμητέα ανάδοχο για 

την συνέχιση των διαπραγματεύσεων κρίνοντας, ότι κατέθεσε την mo 

συμφέρουσα προσφορά, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των όρων ανάθεσης 

του προγράμματος C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας, με μείωση του κόστους του 

προγράμματος.

(2) Στην περίπτωση μη ετατυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων, η 

σχετική διαδικασία να επαναληφθεί με την δεύτερη των Κοινοπραξιών THALES 

RAYTHEON SYSTEMS.
(3) Αναθέτει στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, 

να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες

Μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για επιλογή της Κοινοπραξίας SAIC 

Team ως προτιμητέας αναδόχου του έργου, η επιτροπή διαπραγματεύσεων 

κάλεσε εκ νέου την εν λόγω Κοινοπραξία και ζήτησε την υποβολή νέας 

οικονομικής προσφοράς. Σημειωτέον δε ότι αρχικώς είχε υποβληθεί προσφορά 

ύψους 278 εκατ. ΕΥΡΩ. Στη συνέχεια ζητήθηκε η προσφορά να μην υπερβαίνει 

το ποσόν των 255.000.000 Ευρώ.

Η Κοινοπραξία SAIC Team ανταποκρίθηκε και κατέθεσε νέα προσφορά 

στην Επιτροπή διαπραγματεύσεων, η οποία ανέρχεται σε 254.999.000 Ευρώ, 

χωρίς καμία απολύτως μείωση του αντικειμένου της προμήθειας. Επομένως, 

επετεύχθη μείωση της τάξης των 23.466.517 Ευρώ σε σχέση με την αμέσως 

προηγούμενη προσφορά των 278.465.517 Ευρώ, δηλαδή ποσοστιαία μείωση της 

τάξης 8,43 %, ενώ σε σχέση με την αρχική προσφορά μείωση της τάξης του 

19,8%.

Πέραν της ανωτέρω μείωσης του ανταλλάγματος η Κοινοπραξία SAIC 

δεσμεύθηκε για την παροχή Α.Ω σε ποσοστό 161,3% του ύψους της τελικής της
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προσφοράς, με προγράμματα συνολικής πιστωτικής αξίας 411.192.609 Ευρώ και 

έργο που θα ανατεθεί στην Ελληνική βιομηχανία ονομαστικής αξίας 102.897.699
Ευρώ.

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε στις 13 Μαρτίου 2003 την ανάθεση του 

προγράμματος στην κοινοπραξία SAIC Team, στο συνολικό ποσό των 

254.999.000 Ευρώ χωρίς καμία μείωση του αντικειμένου της προμήθειας.

Διευκρινίζεται, ότι το ΥΠΕΘΑ δεν είναι αποδέκτης πρακτικού επιλογής 

ανακτ^υχθείσας ως προσωρινής μειοδότριας εταιρείας, αλλά η απόφαση για 

προτιμητέα ανάδοχο λήφθηκε κατόπιν εκτιμήσεως του Πρακτικού της 

τροπής (ΥΠΕΘΑ, ΥΔΤ, ΥΟ, Υ.Πολιτισμού) Διαπραγματεύσεων, με την 

27-2-03 Απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η οποία έχει τη διαβάθμιση του

Τα αιτούμενα προς κατάθεση έγγραφα από τον ερωτώντα κ. Βουλευτή 

έχουν διαβάθμιση ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ και δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης βάσει 
του άρθρου. 133 παρ 3 & 4 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο ερωτών κ. Βουλευτής μπορεί ωστόσο, κατόπιν συνεννοήσεως με την 

αρμόδια υπηρεσία (ΓΓΟΣΑΕ/ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ) να προσέλθει στο ΥΠΕΘΑ και να 

λάβει γνώση όλων των σχετικών εγγράφων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται αδιαφάνεια, αμφιλεγόμενες 

σκοπιμότητες και πιέσεις από επιχειρηματικά συμφέροντα καθόσον όλη η 

διαδικασία προμήθειας διασφάλισε σε όλα τα στάδια τους τεχνικούς, 

επιχειρησιακούς και οικονομικούς όρους, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση του 

Δημοσίου συμφέροντος.

ΟΡΡΗΤΟΥ.

ΠΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΜΤΩΝίΟΥ

ΕΠΥΕΘΑ/Κοινοβ. Έλεγχος
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