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ΘΕΜΑ : Παράταση της ηµεροµηνίας διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού ,
για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:
«Παροχή τεχνικοοικονοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη
του έργου: Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου
Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του
δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής
Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης » (διακήρυξη
2/2010).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

Υ ΠΟ ΥΡ ΓΟ Σ

Υ ΠΟ∆ ΟΜΩ Ν , Μ ΕΤ Α Φ ΟΡ Ω Ν Κ Α Ι ∆ ΙΚ ΤΥ Ω Ν

Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

του άρθρου 24 του ν. 2198/94 , σχετικά µε την « παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές
επιχειρήσεις »,
του ν. 2362/95 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων
έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε τη οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.»,
του π.δ. 293/99 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε µε τα
π.δ. 100/02 , 59/03, 99/05 και 186/07 και ισχύει σήµερα,
του π.δ. 166/03 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές συναλλαγές»,
του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα»,
του άρθρου 61, παράγραφος 6 του ν. 3431/06 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,
του π. δ. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου »(όπου αναφέρεται ρητά) και
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».

Β. Τη µε αριθµ. 2876/7-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
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Γ. Τη µε αριθµ. 8412/1305/31-3-2010 απόφασή µας, µε θέµα: «Ανοικτός διαγωνισµός, σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, που θα
αναλάβει την εκτέλεση του έργου: ΄΄Παροχή τεχνικοοικονοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη του έργου: Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι
µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου
Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης ΄΄».
∆. Τη µε αριθµ. 22355/3327/17-5-2010 ανακοίνωση , µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις επί των όρων της µε αριθµ. 2/2010
προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: ΄΄Παροχή
τεχνικοοικονοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου: Εθνική Υποδοµή παθητικού
∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο
πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης΄΄ »
Ε. Το γεγονός ότι περιήλθαν στην Υπηρεσία µας , αιτήµατα ενδιαφεροµένων εταιριών για µετάθεση της
ηµεροµηνίας διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουµε την ηµεροµηνία διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού , για την επιλογή αναδόχου, που θα
αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή τεχνικοοικονοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη του έργου: Εθνική Υποδοµή παθητικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης µέχρι το σπίτι
µε συµµετοχή του δηµοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδοµής ∆ικτύου
Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης » (διακήρυξη 2/2010), κατά επτά (7) ηµέρες και ορίζουµε ηµεροµηνία
υποβολής των σχετικών προσφορών την 2α
Ιουνίου 2010 , ηµέρα Τετάρτη , ώρα 10:00-10:30 π. µ.
( Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου , 6ος όροφος Γραφείο 605 ).
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί :
 Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,
 Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
 Στις Εφηµερίδες :
α) «ΕΞΠΡΕΣ»,
β) «ΚΕΡ∆ΟΣ» και
γ) «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».
1.

Τα έξοδα των παραπάνω ανακοινώσεων για µεν την Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για δε τον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Κατά τα λοιπά ισχύει , ως έχει , η µε αριθµ. 8412/1305/31-3-2010 απόφασή µας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
(1). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
i- Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
iiii- Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
iiiiii- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
iviv- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών
v- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιοικητικής Υποστήριξης
viΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
vi- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Επικοινωνιών
viiΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
vii- ∆/νση Τηλεπικοινωνιακών &
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
viiiviii- ∆/νση Οργάν. & Πληροφορικής
(µε συνηµµένη δισκέτα,
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ
(2). Ε.Ε.Τ.Τ.
∆/νση ∆ιοικ. - Οικ. Υπηρεσιών
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Τµήµα Οικον. ∆ιαχείρισης
Λ. Κηφισίας 60
151 25 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆/νση Οικονοµ. Υπηρεσιών
2. Τµήµα Προµηθειών
3. Αθ. Μαντζιώκα
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