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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004, 

(ΦΕΚ 102/Α΄/24-5-2004), «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄/143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης-εποπτείας (Οδηγ.2011/85) / Δημόσιο Λογιστικό», 

3) Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/A΄/01-02-1995), «Περί Προμηθειών 
του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει. 

4) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999), «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5) Τις διατάξεις 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. 

6) Τις διατάξεις 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» (ΦΕΚ Α’/112), όπως 
ισχύει. 

7) Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010), «Δικαστική 
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L 395) 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 
335)», όπως ισχύει.  

8) Τις διατάξεις των παρ. ΙΔ.3 και ΙΔ.4 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-
2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 
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9) Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-
2013), όπως ισχύει. 

10) Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α΄/2011) «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. 

11) Τις διατάξεις του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014), 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις». 

12) του ν. 4250/2014 (Α ́ 74): «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ́ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

13) Τις διατάξεις του ν. 4320/2015 (Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

14) Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

15) του ν. 4368/2016 (Α΄21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις» 

16) Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «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» (ΦΕΚ Α΄ 64) 

17) Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/11-7-2007) «Κανονισμός 
προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει. 

18) Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010), «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  

19)      Τις διατάξεις του π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169/Α΄/28-08-2014), 
«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής». 

20) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27-06-2011), 
«Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α. Εσωτερικών και β. Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 

21) Τις διατάξεις του π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ 178/Α΄/11-08-2011), «Μετονομασία 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, 
ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον 
Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών 
θεμάτων». 
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22) Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20/27-01-
2015), 

23) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/116), 

24) της υπ’ αριθμ. Υ11/2015 (ΦΕΚ Β΄/2109) Απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά», 

25) Την υπ’ αριθμ. Υ167/2015 (ΥΟΔΔ 103) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης»,   

26) Την υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφαση 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» (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010). 

27)  Την υπ’ αριθμ. Υ5719/03-04-2015 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους Προϊσταμένους των 
Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και 
Γραφείων) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β΄546),  

28) Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012). 

29) Την υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργική Απόφαση 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
(ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013). 

30) Την υπ’ αριθμ. Π1/2925/30-12-2013 ΚΥΑ της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί «Εγκρίσεις-
εντάξεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2014. Εγκρίσεις-εντάξεις 
τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013. Τροποποιήσεις 
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2012» σύμφωνα με την οποία ο 
παρόν διαγωνισμός εντάσσεται στο Ε.Π.Π. 2013-Πιστώσεις 2014. 

31) Την υπ’ αριθμ. 64465/28-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΟΞ1Φ-Ν1Ψ) Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί «Παράταση των Ε.Π.Π. 
2007-ΠΙΣΤ.2007 & 2008, Ε.Π.Π. 2008-ΠΙΣΤ. 2008 & 2009, Ε.Π.Π. 2009-ΠΙΣΤ. 
2009 & 2010, Ε.Π.Π. 2010-ΠΙΣΤ. 2010 & 2011, Ε.Π.Π. 2011-ΠΙΣΤ. 2011 & 
2012, Ε.Π.Π. 2012-ΠΙΣΤ. 2012 & 2013, Ε.Π.Π. 2013-ΠΙΣΤ. 2013 μέχρι 
1.12.2015 για υπογραφή σύμβασης». 

32) Την υπ’ αριθμ. 131215/17-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΔ14653Ο7-ΗΞΟ) ΚΥΑ περί 
«Παράταση των Ε.Π.Π. 2008-ΠΙΣΤ. 2008 & 2009, Ε.Π.Π. 2009-ΠΙΣΤ. 2009 & 
2010, Ε.Π.Π. 2010-ΠΙΣΤ. 2010 & 2011, Ε.Π.Π. 2011-ΠΙΣΤ. 2011 & 2012, 
Ε.Π.Π. 2012-ΠΙΣΤ. 2012 & 2013, Ε.Π.Π. 2013-ΠΙΣΤ. 2013 & 2014 μέχρι 
31.12.2016 για υπογραφή σύμβασης». 

33) Τις υπ’ αριθμ. 17255/26-09-2014, 6184/01-04-2014 και 75/02-01-2014 
αποφάσεις για τροποποιήσεις και συγκρότηση, αντίστοιχα, της Πενταμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης 
Προμηθειών Ειδών, Υλικών, Υπηρεσιών και Μελετών της Γενικής Γραμματείας 
Μέσων Ενημέρωσης-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.  

34) Την υπ’ αριθμ. 78/02-01-2014 απόφαση για τη συγκρότηση της 
Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Γενικής 
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Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & 
Επικοινωνίας.  

35) Την υπ’ αριθμ. 4258/29-02-2016 απόφαση για τη συγκρότηση της νέας 
Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και 
Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών Ειδών, Υλικών, Υπηρεσιών και Μελετών της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης-Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & 
Προβολής. 

36) Την υπ’ αριθμ. 4256/29-02-2016 απόφαση για τη συγκρότηση της νέας 
Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης- Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Προβολής.  

37) Τα υπ’ αριθμ. ΔΑΝΤΚ/126/16-04-2013 και ΔΑΝΤΚ/355/04-11-2013 
Εγκριτικά Σημειώματα της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης, σχετικά με 
την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των 
πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος.  

38) Την υπ’ αριθμ. 6917/09-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΩ-ΨΦΔ) απόφαση του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια ενός 
ενιαίου ηλεκτρονικού διεθνούς τακτικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή 
διαδικασία για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε καθώς και την καθημερινή 
ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) 
έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 

39) Την υπ’ αριθμ. 6921/09-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΩ-7ΛΒ) απόφαση του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία προκηρύσσεται ηλεκτρονικός 
διεθνής ανοικτός τακτικός δημόσιος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου/ων για 
την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των 
πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) 
διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας. 

40) Το από 30/05/2014 πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών Ειδών, 
Υλικών, Υπηρεσιών και Μελετών της Γ.Γ.Ε.Ε-Γ.Γ.Μ.Ε. 

41) Την υπ’ αριθμ. 12108/01-07-2014 (ΑΔΑ: Ω9ΤΥΟΞΘΩ-ΓΥΞ) Απόφαση της 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία εγκρίνεται το από 30/05/2014 
πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών Ειδών, Υλικών, Υπηρεσιών 
και Μελετών της Γ.Γ.Ε.Ε-Γ.Γ.Μ.Ε και κηρύσσεται ο εν λόγω ηλεκτρονικός 
διεθνής ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός ως άγονος, λόγω μη προσέλευσης 
κανενός ενδιαφερομένου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
ηλεκτρονικών προσφορών, που είχε ορισθεί η 26η Μαΐου του 2014 και ώρα 
22:00, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 6921/09-04-2014 
προκήρυξης. 

42) Την υπ’ αριθμ. 17102/25-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΒΚΨΟΞΘΩ-Ν2Υ) απόφαση της 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνούς τακτικού δημόσιου διαγωνισμού με 
ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε καθώς και την καθημερινή 
ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) 
έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 
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43) Την υπ’ αριθμ. 17104/25-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΚΦΓΟΞΘΩ-1ΒΩ) απόφαση της 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία προκηρύσσεται ο 
επαναληπτικός ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός τακτικός δημόσιος διαγωνισμός 
επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.-Γ.Γ.Μ.Ε καθώς και την 
καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας 
για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας. 

44) Την υπ’ αριθμ. 2239/06-02-2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 198.138,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1121 του 
ειδικού φορέα 23/760 του προϋπολογισμού εξόδων της Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε., η 
οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ με 
τον αριθμό 14845, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, 
με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 12 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02-02-2012). 
Από το εν λόγω ποσό, το ποσό των 173.538,00€ αφορά στην προμήθεια 
ελληνικού τύπου και το ποσό των 24.600,00€ στην προμήθεια ξένου τύπου, 
για ένα (1) έτος. 

45) την υπ’ αριθμ. 2/58983/ΔΠΓΚ/08-09-2014 Απόφαση έγκρισης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 148.603,50 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1121 του ειδικού 
φορέα 23/760 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 
οικονομικού έτους 2015, εκ των οποίων το ποσό των 130.153,50€ αφορά στην 
προμήθεια ελληνικού τύπου και το ποσό των 18.450,00€ αφορά στην 
προμήθεια ξένου τύπου, κατά το μέρος που αναλογεί στο οικονομικό έτος 
2015. 

46) Την υπ’ αριθμ. 714/16-01-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 198.138,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1121 του 
ειδικού φορέα 23/760 του προϋπολογισμού εξόδων της Γ.Γ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Π. για το 
έτος 2015, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμών της ΥΔΕ με τον αριθμό 7426, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, με δύο (2) 
διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας, βάσει των διατάξεων της περ. 
γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, δεδομένου ότι ο 
επαναληπτικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος,  

47) Την υπ’ αριθμ. 21513/05-12-2014 (ΑΔΑ: Ω8434650Υ1-2ΗΝ) Απόφαση 
της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία εγκρίνεται το από 
18/11/2014 πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών Ειδών, 
Υλικών, Υπηρεσιών και Μελετών της Γ.Γ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Π. και κηρύσσεται ο εν λόγω 
επαναληπτικός ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός ως 
άγονος, λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου έως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, που είχε 
ορισθεί η 12η Νοεμβρίου του 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 12 
της υπ’ αριθμ. 17104/25-09-2014 προκήρυξης. 

48) Τα με Α.Π.8115/14-05-2015 και 10186/17-06-2015 έγγραφά μας προς την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

49) Η υπ’ αριθμ. 151/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (αρ. πρωτ. εισερχομένου: 11464/08-07-
2015), βάσει της οποίας η εν λόγω Αρχή γνωμοδοτεί υπέρ της διενέργειας, εκ 
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μέρους της Υπηρεσίας μας, ηλεκτρονικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση με 
συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς/προμηθευτές, χωρίς δημοσίευση σχετικής 
προκήρυξης, με στόχο τη σύναψη σύμβασης/συμβάσεων για την προμήθεια 
ελληνικού και ξένου τύπου, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της 
Γ.Γ.Ε.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών 
παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή 
τμήματα της προμήθειας. 

50) Την υπ’ αριθμ. 2694/10-02-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 198.138,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1121 του 
ειδικού φορέα 23/760 του προϋπολογισμού εξόδων της Γ.Γ.Ε.Ε. (ποσό 
165.115,00€ για το έτος 2016 και ποσό 33.023,00€ για το 2017), η οποία 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών της ΥΔΕ με τον 
αριθμό 16919, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ετήσια 
προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή 
τμήματα της προμήθειας,  

51) Την υπ’ αριθμ. 5628/15-03-2016 (ΑΔΑ: 7Μ8Ψ465ΙΧΦ-ΞΤΑ) 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια ηλεκτρονικής 
ανοικτής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε. καθώς και την καθημερινή 
ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) 
έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας.  

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Τροποποιούμε το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 5628/15-03-2016 Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των 
πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) 
διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας, σχετικά με την Ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών και τη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησής τους. 
 
Συγκεκριμένα, ορίζουμε ότι: 

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και ώρα 12:00 μ.μ. και ειδικότερα στις 11/04/2016 ημέρα 
Δευτέρα,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο 
των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά. 

3. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 
στη Διαπραγμάτευση θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των 
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η 
αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
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πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισμό από 
τα επόμενα στάδια της Διαπραγμάτευσης, των Υποψηφίων, που έχουν 
υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί 
αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. 
Το ανωτέρω πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, 
κοινοποιείται για έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση 
κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους.  

 
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων 
««Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ημερομηνία και 
ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς. 

6.  Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» 
και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών.  

7.  Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής: 

(α) απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 της παρούσας, και 

(β) εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. 

Η αξιολόγηση των εν λόγω προσφορών πραγματοποιείται για κάθε 
διακριτό και αυτοτελές τμήμα της Προμήθειας ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, 
η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές που αφορούν 
στην προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών και έπειτα τις 
προσφορές που αφορούν στην προμήθεια ξένων εφημερίδων και 
περιοδικών, προκειμένου να μη δημιουργηθεί σύγχυση στις περιπτώσεις 
που έχουν υποβληθεί προσφορές από Υποψήφιους τόσο για το σύνολο 
του αντικειμένου της Διαπραγμάτευσης, δηλαδή και για τα δύο διακριτά 
και αυτοτελή τμήματα της Προμήθειας ως σύνολο, όσο και για ένα εξ 
αυτών. 

8. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή συντάσσει 
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, 
ξεχωριστό για κάθε ένα από τα διακριτά και αυτοτελή τμήματα της 
Προμήθειας, ήτοι ένα συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών των Υποψηφίων για την προμήθεια ελληνικού τύπου και ένα 
για την προμήθεια ξένου τύπου, ξεχωριστά. Σε περίπτωση που από τον 
παραπάνω συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 
προκύπτει ότι σε ένα (1) μόνο επιμέρους αυτοτελές τμήμα της 
Διαπραγμάτευσης η χαμηλότερη τιμή έχει προσφερθεί από Υποψήφιο που 
έχει υποβάλει προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της 
Διαπραγμάτευσης και έχει δηλώσει ότι αυτή ισχύει μόνο για την ανάθεση σε 
αυτόν του συνόλου του αντικειμένου της Διαπραγμάτευσης και υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική τιμή που υπέβαλε και για τα δύο μαζί διακριτά 
αντικείμενα της Διαπραγμάτευσης είναι υψηλότερη του αθροίσματος των 

ΑΔΑ: 6ΜΔΙ465ΙΧΦ-Ο5Τ



                                                                                                 

τιμών των μειοδοτών του κάθε επιμέρους διακριτού τμήματος του 
αντικειμένου της Διαπραγμάτευσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει την 
έγγραφη ειδοποίηση για την υποβολή των δικαιολογητικών για την 
ανακήρυξη Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 15 της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, στον Υποψήφιο που έχει υποβάλει την αμέσως επόμενη 
κατά φθίνουσα σειρά χαμηλότερη τιμή για το τμήμα αυτό του αντικειμένου. 
Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα  στοιχεία της Διαπραγμάτευσης 
υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Η σχετική απόφαση 
κοινοποιείται στους Υποψηφίους.   

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 5628/15-03-2016 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στο 
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 20140.  
 
 
                                                                     Με εντολή Υπουργού 

                               Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης  
                               και Επικοινωνίας                                                                          

           
 
 

                                     
                                                                             Ελευθέριος Κρέτσος 
 
 
Κοινοποίηση:  
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο κ. Υπουργού Επικρατείας 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
- Δ/νση Άμεσης Ενημέρωσης 
- Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

Διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, ειδών, 
υλικών υπηρεσιών («Επιτροπή Διαπραγμάτευσης») της Γ.Γ.Ε.Ε. 
κ. Ειρήνη Βαλέντζα 
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