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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.

του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 «Αύξηση
αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43) .
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει
του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ»
(Α’102), όπως ισχύουν.
του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση των δημοσιεύσεων των
Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει
του άρθρου 6 του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών
μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια –Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», (Α’ 51) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
του 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» (Α’ 112), όπως ισχύει.
του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141).
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του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 120), όπως ισχύει
του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167)
του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143), όπως ισχύει
του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις», ( Α΄ 29).
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», (Α΄
94).
του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις
για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64),
του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», (Α’141)
του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» (Α΄ 34)
του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 145).
του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208).
του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
(Α΄ 210).
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xxiv.
xxv.

του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης» (Α’117)
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
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viii.

της υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων», (Β’1291).
της υπ’ αριθμ. Υ144/02-08-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σχέσεων
και αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των υπαγομένων στον Πρωθυπουργό
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείες
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β’ 2255).
της υπ’ αριθμ. Υ11/2015 (Β΄ 2109) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά»,
της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’ 103)
της υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969),
της υπ’ αριθμ. 17240/07.09.2017 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης «Παύση της ανάθεσης
στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της παράλληλης εκτέλεσης των
καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’ 437)
της υπ’ αριθμ. 2652/2017 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νικόλαου Παππά με θέμα «Μεταβίβαση του
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στους
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και
Τμημάτων) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους των
Αυτοτελών Τμημάτων Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού ελέγχου και
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου» (Β’3204)
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»
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της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
της υπ’ αριθμ. 12124/Ζ/22-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΚΧ465ΧΘ0-ΟΙΒ) απόφασης συγκρότησης
Πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών,
ειδών, υλικών, υπηρεσιών και μελετών του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
το υπ’ αριθμ. 2253/21-02-2018 Εγκριτικό Σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
/ Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης, περί της διεξαγωγής
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
«Μίσθωση και συντήρηση είκοσι δύο (22) πολυμηχανημάτων (ΦωτοαντιγραφήςΣάρωσης-Εκτύπωσης) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για πέντε (5) έτη».
την υπ’ αριθμ. 3090/05-03-2018 απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ: Ω786465ΧΘ0-ΑΓΚ, ΑΔΑΜ:
18REQ002760765) υποχρέωσης του φορέα 51-110 στον ΚΑΕ 0819, η οποία
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής
Διαχείρισης με τον αριθμό 25093.
την υπ’ αριθμ. 3816/14-03-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΝ465ΧΘ0-Κ33, ΑΔΑΜ: 18PROC002807864)
Διακήρυξη για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Μίσθωση
και συντήρηση είκοσι δύο (22) πολυμηχανημάτων (Φωτοαντιγραφής-ΣάρωσηςΕκτύπωσης) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για πέντε (5) έτη», ο οποίος διενεργείται μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. Αριθμό 55300.
το από 26/03/2018 αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών
προσφορών στον εν θέματι διαγωνισμό από την εταιρεία Xerox Hellas.
την υπ’ αριθμ. 4499/27-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ8Ρ465ΧΘ0-845) Απόφαση παράτασης της
προθεσμίας καταληκτικής υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών στον ανοικτό
διαγωνισμό, που διενεργείται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 55300
για την «Μίσθωση και συντήρηση είκοσι δύο (22) πολυμηχανημάτων
(Φωτοαντιγραφής-Σάρωσης-Εκτύπωσης) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για πέντε (5) έτη».
τις από 16/04/2018, ψηφιακά υπογεγραμμένες, επιστολές των εταιρειών Xerox Hellas Α.Ε
και ΑΦΟΙ Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε, περί παροχή διευκρινίσεων στον εν θέματι Διαγωνισμό.
το υπ’ αριθμ. 5751/20-04-2018 απαντητικό έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του Υπ.Ψη.Π.Τ.&Ε.
στο σχετικό Διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε εκ νέου την προθεσμία καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό, που διενεργείται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με
κωδ. αριθμό 55300 για την «Μίσθωση και συντήρηση είκοσι δύο (22) πολυμηχανημάτων
(Φωτοαντιγραφής-Σάρωσης-Εκτύπωσης) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου
4

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για πέντε (5) έτη», προκειμένου όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών τους, έπειτα και από το υπ’ αριθμ. 5751/20-04-2018
έγγραφο παροχής διευκρινίσεων και ορίζουμε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών εντός του Συστήματος την: 10η/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» ορίζεται η: 16η/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11:00 π.μ..
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπ.Ψη.Π.Τ.&Ε.

Γεώργιος Φλωρεντής

Εσωτερική διανομή:
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Τεχνικής
Υποστήριξης
- Πρόεδρο και Γραμματέα της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, κ.
Αρχέλαο Πνευματικό και κα. Παρασκευή Τσίντζου, αντίστοιχα, προς ενημέρωση των
λοιπών μελών της Επιτροπής.
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