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ΑΠΟΦΑΗ
Ζχοντασ υπόψθ τ ισ διατάξεισ:
1.
α)του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) -δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ», (Αϋ 143)
β) του ν. 3871/2010 « Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 1 41).
γ) του π.δ. 113/2010 «Ανάλ θψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτ εσ», (Α’
194).

δ)του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματ οσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ
διατάξεισ», (Α’167)
ε) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994
«Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων και άλλεσ δια τάξεισ», ( A’ 43) .
ςτ) του ν. 4281/2015 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλ θνικισ
οικονομίασ , οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ
διατάξεισ», (Αϋ 160), όπωσ ιςχφει.
η) του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (Α’ 15 0), όπωσ
ιςχφει.
θ) του ν. 2286/1995 «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ
ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 19)
κ) 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 κα ι τουσ ΟΣΑ» (Α’102), όπωσ ιςχφουν.
ι) του άρκρου ζκτου

ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων

οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και αξ ιολογικά κριτιρια –φςταςθ
Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμ ζνων (Ε.Ι..Ε.Π.) και λοιπζσ
διατάξεισ», (Α’ 51) όπω σ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ια) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτ θςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτ ικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και
άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 1 12), όπωσ ιςχφει.
ιβ) του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ τ ου Τπουργείου Εςωτερικϊν,
Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Τπουργεία α.
Εςωτερικϊν

και

Διακυβζρνθςθσ,

β.

Διοικθτικισ

ςυγχϊνευςθ

Μεταρρφκμιςθσ
των

και

Τπουργείων

Ηλεκτ ρονικισ
Οικονομίασ,

Ανταγωνιςτ ικότθτασ και Ναυτιλ ίασ και Θαλάςςιων Τποκζςεων, Νιςων
και

Αλ ιείασ

ςτο

Τπουργείο

Ανάπτυξθσ,

Ανταγωνιςτικότθτ ασ

και

Ναυτιλίασ και μεταφο ρά ςτον Πρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμμ ατειϊν

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και ςτο Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου
Μάκθςθσ και Θ ρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ », (Α’
147).
ιγ) του π.δ. 73/2011 «Μετονομαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ
και

τ θσ

Γενικισ

υπαγομζνων

ςε

Γραμματείασ
αυτζσ

Ενθμζρωςθσ,

υπθρεςιϊν,

ανακατανομι

των

υπθρεςιϊν

και

μεταφορά

αρμοδιοτιτων απ ό το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ ςτον
Πρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Ναυτιλ ίασ ςτο Τπουργείο
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και ρφκμ ιςθ άλλων
ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 178).
ιδ) του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και
κατάργθςθ υπθρεςιϊν», (Α’141)
ιε) του ν. 4320/2015 « Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ τ θσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ
και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», ( Αϋ 29).

2.
α) τθσ υπ’ αρικμ. Τ144/02-08-2012

απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ

«Κακοριςμόσ ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των
υπαγομζνων

ςτον

Πρωκυπουργό

υπθρεςιϊν

τθσ

Γενικισ

Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ Γραμματείεσ
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 2255).
β) του π.δ. 25/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ,
Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’21) .
γ) τθσ υπ’ αρικμ. Τ 9/30.1.2015

απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ

«Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων του Τπουργοφ Επικρατείασ Νικολάου
Παππά», (Β’207)
δ) τθσ υπ’αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ
και του Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα
Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 103)

ε)

τθσ υπ’ αρικμ. 5719 /2015 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ, κ.
Νικόλαου Παππά
«Με

εντολι

με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ

Τπουργοφ»

ςτον

Γενικό

Γραμματζα

Επικοινωνίασ, και ςτουσ Προϊςταμζνουσ

Ενθμζρωςθσ

και

των Οργανικϊν Μονάδων

(Διευκφνςεων, Σμθμάτων, Αυτοτελϊν Σμ θμάτων και Γραφείων), που
ανικουν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ

και Επικοινωνίασ »,

(Β’546).
η) τ θν υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν
«αφξθςθ των χρθματ ικϊν ποςϊν του άρκρο υ 83 παρ.1 του Ν.2362/1995
για

τθ

ςφναψθ

δθμοςίων

ςυμβάςεων

που

αφοροφν

προμικεια

προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων», (Β’1291).
ςτ)τθν

υπ’

αρικμ.

23102/2.1.2015

απόφαςθ

ςυγκρότθςθσ

Σριμελοφσ

Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία
Ενθμζρωςθσ

και

Επικοινωνίασ

και

τθν

υπ’αρικμ .

8363/19.5.2015

απόφαςθ τροποποίθςισ τθσ.
θ) το υπ’ αρικμ. ΔΟΚΔΤ/388/2015/4.5.2015 Ε γκριτικό θμείωμα ςχετικά με
τθν ζγκριςθ δαπάνθσ φψουσ 3.950,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
αναλογοφντοσ

ΦΠΑ,

για

τθ

διεξαγωγι

πρόχειρου

μειοδοτικοφ

διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου ςυντιρθςθσ των κλιματ ιςτικϊν
μθχανθμάτων τθσ ΓΓΕΕ για ζνα (1) ζτοσ.
κ) τθν υπ’ αρικμ .

7583/2015 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, θ οποία

καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν τθσ ΤΔΕ ςτο Τπουργείο
Οικονομικϊν με α/α 39798.
ι)

τθν

υπ’αρικμ.

8752/25.5.2015

απόφαςθ

διενζργειασ

πρόχειρου

μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ετ ιςια ςυντιρθςθ των κλιματ ιςτικϊν
μθχανθμάτων του κτ θρίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και
Επικοινωνίασ και τθ ςυναφι πρόςκλ θςθ ενδιαφζροντοσ.
ια)

τ ισ διατάξεισ τθσ περ. δ του άρκρ. 2 1 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150).

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
1.Ματαιϊνουμε τα αποτελζςματα του υπ’ αρικμ. 8752/25.5.2015
πρόχειρου

μειοδοτικοφ

δ ιαγωνιςμοφ,

για

τθν

ςυντιρθςθ

των

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων του κτθρίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για ζνα (1) ζτοσ, διότι εκ παραδρομισ
δεν

ςυμπεριλιφκθκαν

ςτθν

ςχετικι

πρόςκλθςθ

ενδιαφζροντοσ,

τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναγκαίεσ από τθ νομοκεςία.
2. Εγκρίνουμε τθ διενζργεια νζου πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ
για τθν ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων του κτθρίου τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για ζνα (1) ζτοσ,
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κα αναφζρονται ςτθ ςυναφι
πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ.

ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν

Ιωάννθσ Πάγγοσ

Εσωτερική Διανομή
-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ
-Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν
Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ

