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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.2362/1995 (ΦΕΚ 247/A΄/27-11-1995), «Περί Δημοσίου
Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
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. 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)», όπ ως ι σχύε ι .
5) Τις διατάξεις των παρ. ΙΔ.3 και ΙΔ.4 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-112012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
6) Τι ς δι ατάξε ι ς του ν. 41 5 5 /2 0 13 «Ε θνι κό Σύ στη μα Ηλε κτρονικών
Δ η μοσί ων Συ μβάσε ων και άλλε ς δ ι ατάξε ι ς» (ΦΕ Κ 1 2 0 /Α ΄ /2 9 -5 2 0 1 3 ), όπ ως ι σχύ ε ι .
7) Τι ς δ ι ατάξει ς του ν.3 86 1 /20 1 0 «Ε νί σχυση τη ς δ ι αφάνε ι ας με τη ν
υ π οχρε ωτική ανάρτη ση νόμων και π ράξε ων των κυ βε ρνητι κών,
δ ι οι κη τι κών
και
αυ τοδ ι οι κη τικών
οργάνων
στο
δ ι αδ ί κτυ ο
«Π ρόγραμμα Δ ι αύ γει α» και άλλε ς δι ατάξε ι ς» (ΦΕ Κ Α ’/11 2 ) , όπ ως
ι σχύ ει .

ΑΔΑ: Ω8434650Υ1-2ΗΝ

8) Τι ς δ ι ατάξε ι ς του ν. 4 01 3 /20 1 1 (ΦΕ Κ/2 0 4 /Α΄ /2 01 1 ) «Σύ σταση
Ε νι αί ας Α νε ξάρτη τη ς Α ρχή ς Δ η μοσί ων Συ μβάσε ων και Κε ντρι κού
Η λε κτρονι κού Μη τρώου Συ μβάσε ων -Αντι κατάσταση του έ κτου
κε φαλαί ου
του
Ν.
3 5 88 /2 00 7
(π τωχευ τι κός
κώδι κας) Π ροπ τωχευ τι κή δι αδ ικασί α ε ξυ γί ανση ς και άλλε ς δι ατά ξε ι ς», όπ ως
ι σχύ ει .
9) Τι ς
δ ι ατάξε ι ς
του
ν.
35 4 8 /2 0 07
(ΦΕ Κ
6 8 /Α΄ /2 0 -3 -2 00 7 )
«Καταχώρη ση των δ η μοσι εύ σε ων των Φορέ ων του Δ η μοσί ου στο
νομαρχι ακό και τοπ ι κό Τύ π ο και άλλε ς δ ι ατάξε ι ς» όπ ως έ χε ι
τροπ οπ οι η θε ί και ι σχύε ι .
10)
Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/11-7-2007) «Κανονισμός
προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει.
11)
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)
12)
Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010), «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
13)
Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α’/30-6-1993), «Οργανισμός
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 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».
14)
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».
15)
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».
16)
Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-06-2012) «Ίδρυση και
Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

17) Τις διατάξεις του π.δ. 89/10-06-2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10-06-2014), «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο διορίζεται η
Σοφία Βούλτεψη στη θέση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
18) Την υπ’ αριθμ. Υ/462/17-06-2014 (ΦΕΚ 1634/Β΄/20-06-2014), απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη».
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19)
Την υπ’ αριθμ. Υ144/02-08-2012 (ΦΕΚ 2255/Β΄/03-08-2012) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σχέσεων και αναδιάρθρωση των
αρμοδιοτήτων των υπαγομένων στον Πρωθυπουργό υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας».
20)
Την υπ’ αριθμ. Υ513/2014 (ΦΕΚ 617/08-10-2014), κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, διορισμός Γενικού Γραμματέα Μέσων
Ενημέρωσης».
21)
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).
22)
Τη ν υ π ’ αρι θμ. Π 1 /23 9 0 /1 6 -10 -2 0 13 Υπ ου ργι κή Απ όφαση
«Τε χνικέ ς λε π τομέ ρε ιε ς και δ ι αδ ι κασίε ς λε ιτου ργί ας του Ε θνικού
Συ στή ματος Η λεκτρονι κών Δ η μοσί ων Συ μβάσε ων (Ε .Σ.Η .ΔΗ .Σ.)
(ΦΕ Κ 2 6 77 /Β/2 1 -1 0 -20 1 3 ).
23)
Την υπ’ αριθμ. Π1/2925/30-12-2013 ΚΥΑ της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί «Εγκρίσειςεντάξεις 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.
24)
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.
25)
Την υπ’ αριθμ. 78/02-01-2014 απόφαση για τη συγκρότηση της
Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Γενικής
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης &
Επικοινωνίας.
26)
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.
27)
Την υπ’ αριθμ. 6917/09-04-2014 απόφαση του κ. 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.
28)
Την υπ’ αριθμ. 6921/09-04-2014 απόφαση του κ. 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.
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29)
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.

30) Την

υπ’ αριθμ. 12108/01-07-2014 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.
31)
Την υπ’ αριθμ. 17102/25-09-2014 απόφαση της κ. 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.
32)
Την υπ’ αριθμ. 17104/25-09-2014 απόφαση της κ. 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.
33)
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.

34) 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.
35)
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.Ε-Γ.Γ.Μ.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε 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 ματαιώνουμε τα

ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού τακτικού
δημόσιου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/ων για την προμήθεια ελληνικού και
αποτελέσματα

του

επαναληπτικού

ξένου τύπου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε. -Γ.Γ.Ε.Π 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, που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κωδική ονομασία: 1991, κηρύσσοντάς τον ως άγονο, 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.

Η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Σοφία Βούλτεψη

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Προβολής
- Δ/νση Άμεσης Ενημέρωσης

