INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.01.11 10:23:59
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω8ΠΩ465ΧΘ0-ΙΕ4

ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Ακινα, 11.1.2017
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ, ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΘΜΕΡΩΘ
ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου T.K. 17671 Καλλικζα Αττικισ
Πλθρ.: Διμθτρα Παρπαΐρθ
 21090984112109098453/ e-mail:dparpairi@minpress.gr

Α.Π.: 486

ΑΠΟΦΑΘ
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ :
1) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ)
του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Αϋ/22.3.1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων εν
γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία ςτθν Σράπεηα τθσ
Ελλάδοσ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ υναλλαγϊν επί Σίτλων με Λογιςτικι Μορφι
(Άυλοι Σίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
2) του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυκμίςεισ για τθν
οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία των ΟΣΑ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει (Α’ 102).
3) του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007), όπωσ ιςχφει
4) του άρκρου 6 του ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων
με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια – φςταςθ Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ
Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (A’51).
5) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 112).
6) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου υμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ. 10 του ν. 4038/2012
(Α’ 14) και το άρκρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), όπωσ ιςχφει.
7) τθσ παρ. Η : «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16θσ
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» του Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
8) του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», (Α’ 167).
9) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», (Α’143), όπωσ ιςχφει
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10) του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων
και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 29)
11) του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Αϋ 147).
12) του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», (Αϋ
94).
13) του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν κυβζρνθςθ και
τα κυβερνθτικά όργανα» (Α’ 98), όπωσ ιςχφει
14) του π.δ. 113/2010 περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ (A’ 194)
15) του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Τπουργείου
Σουριςμοφ, ςφςταςθ Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Τπουργείου
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετονομαςία Τπουργείων
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ
και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», (Αϋ 208).
16) του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν»,
(Αϋ 210).
17) του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ» (Α’169)
18) τθσ αρικμ. Τ11/2015 Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον
Τπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Παππά» (Βϋ 2109),
19) τθσ αρικμ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ
Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ», (Τ.Ο.Δ.Δ.’ 103).
20) τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ, κ. Νικόλαου Παππά
με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Τπουργοφ» ςτον
Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των
Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, Σμθμάτων, Αυτοτελϊν Σμθμάτων και Γραφείων),
που ανικουν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ», (Β’546).
21) το αρικμ. ΔΟΚΔΤ/1184/04-10-2016 Εγκριτικό θμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
& Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του
Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, ςχετικά με τθν
διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου ςυντιρθςθσ των
κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων του κτιρίου τθσ ΓΓΕΕ και του computer room του τμιματοσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Δ/νςθσ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ για δυο (2) ζτθ.
22) τθν υπ. αρικμ. 19874/21.10.2016 Απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ μειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ χαμθλότερθ τιμι.
23) το υπ’ αρικμ. 40/7.11.2016 ΠΡΑΚΣΙΚΟ τθσ ΣΡΙΜΕΛΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΘ Γ.Γ.Ε.Ε., το οποίο ειςθγείται τθν ανακιρυξθ του εν
κζματι διαγωνιςμοφ ωσ άγονου λόγω απουςίασ προςφορϊν.
24) τθν με αρικμ. πρωτ. 21328/18.11.2016 Απόφαςθ ματαίωςθσ
των
αποτελεςμάτων του εν κζματι Διαγωνιςμοφ και κιρυξι σ του ως άγονου ,
λόγω του ότι δεν κατατζκθκε καμία προςφορά ςτο διαγωνιςμό .
25) τθν υπ. αρικμ. 21917/28.11.2016 Απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ επαναλθπτικοφ
ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ χαμθλότερθ τιμι
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ανάδειξθσ αναδόχου ςυντιρθςθσ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων του κτιρίου τθσ ΓΓΕΕ
και του computer room του τμιματοσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Δ/νςθσ Άμεςθσ
Ενθμζρωςθσ για δυο (2) ζτθ.
26) τα υπ’ αρικμ. 41/12-12-2016 και 42/22.12.2016 ΠΡΑΚΣΙΚΑ τθσ ΣΡΙΜΕΛΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΘ Γ.Γ.Ε.Ε., ςφμφωνα με τα οποία θ
Επιτροπι ειςθγείται τθν ανακιρυξθ του εν κζματι διαγωνιςμοφ ωσ άγονου.
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Εγκρίνουμε τ α υπ’ αρικμ. 41/12-12-2016 και 42/22-12-2016 πρακτικά τθσ
Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ,
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ και αποφαςίη ουμε τθ ν ματαίωςθ των
αποτελεςμάτων του εν κζματι Διαγωνιςμοφ και κιρυξι του ως άγονο ,
λόγω του ότι, τα ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, που προςκόμιςε μία εκ
των δφο υποψιφιων εταιρειϊν, κατόπιν αιτιματοσ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ, δεν πλθροφςαν τα κριτιρια υπ’ αρικμ. 2 και 3 τθσ ςχετικισ
προκιρυξθσ.

ΜΕ ΕΝΣΟΛΘ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΚΡΕΣΟ

Εςωτερικι Διανομι:
-Γρ. Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ
-Γρ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ
-Πρόεδρο ι Αναπλθρϊτρια Πρόεδρο τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ

Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. (κ. Γεϊργιοσ Καλφβασ ι κ. Ιωάννα Κακαλίδθ)

