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ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 5433/558/24-4-2015 (Α∆Α: Ω5ΘΚ465ΦΘΘ2ΟΓ) απόφασής µας, µε θέµα: «Επαναπροκήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: “Προµήθεια αναλωσίµων υλικών
εκτυπώσεων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.)”».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «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».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/ 2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
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 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
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του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων»
του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
του π.δ. 27/2015 (ΦΕΚ 31/Α/21-3-2015) «∆ιορισµός Αναπληρωτών Υπουργών».

2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
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2.8

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 2534/04-11-2014 (ΦΕΚ 2994/Β) κ.υ.α. του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής….».
Οικ. 2815/254/15-01-2015 της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού περί
συγκρότησης επιτροπών προµηθειών.
∆Ο∆/14779/2009/Φ.ΑΝ./11-3-2015 περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού
#30.000,00€#, της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.), που καταχωρήθηκε µε α/α 26613 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε.
Υ144/30-3-2015 (ΦΕΚ 483/30-3-2015) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Χρήστο Σπίρτζη».

3. Την ανάγκη προµήθειας αναλωσίµων υλικών εκτυπώσεων, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Υπουργείου.
4. Το υπ’ αριθµ. οικ. 14558/1312/4-3-2015 Πρωτογενές Αίτηµα για την εκτέλεση του έργου:
«Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπώσεων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.)», µε τη διαδικασία
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.
5. Την υπ’ αριθµ. 5717/693/31-3-2015 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση
του έργου: «Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπώσεων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.)».
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6. Την υπ’ αριθµ. οικ. 22977/2084/8-4-2015 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού «Ακύρωση του υπ’ αριθµ. 5717/693/31-3-2015 (Α∆Α: ΩΚΓΓ465ΦΘΘ-Ν64)
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: “Προµήθεια αναλωσίµων υλικών
εκτυπώσεων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας & Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.)”».

7. Την υπ’ αριθµ. 5433/558/24-4-2015 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού «Επαναπροκήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση
του έργου: “Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπώσεων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) “».

8. Τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους υποψήφιους προµηθευτές σχετικά µε τους όρους του εν
λόγω διαγωνισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συµπληρώνουµε – τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 5433/558/24-4-2015 απόφασή µας ως εξής:
Η παράγραφος 2.1 του αποφασιστικού µέρους της ανωτέρω απόφασης διαµορφώνεται ως
ακολούθως: «Τα προσφερόµενα µελάνια θα είναι είτε γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά
προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα αυτών
µέγιστης χωρητικότητας. Σε πρόσθετη στήλη του συνηµµένου στην απόφαση Παραρτήµατος θα
αναγράφεται από τον υποψήφιο προµηθευτή ο µέγιστος αριθµός σελίδων που µπορούν να
εκτυπωθούν από το συγκεκριµένο αναλώσιµο».
Ορίζουµε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την Πέµπτη 7-5-2015 και η
διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 8-5-2015,
προκειµένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφεροµένους για την επεξεργασία των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης.
Στο Παράρτηµα Α’ προστίθεται η προµήθεια πέντε (5) drum για την κατηγορία εκτυπωτών
Lexmark E250/350.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 5433/558/24-4-2015 απόφασή µας.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) www.eprocurement.gov.gr.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Μάγδα Μακρή
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
1. Μέλη της µόνιµης επιτροπής διενέργειας
πρόχειρων διαγωνισµών:
Τακτικά Μέλη:
α) Συννεφάκης Γεώργιος
β) Βήχος Εµµανουήλ
γ) Λιανού Κωνσταντίνα
Αναπληρωµατικά Μέλη:
δ) Λιακοπούλου Μάρθα
ε) Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα
στ) Μπισµπίκη Ολυµπία
2. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρµογών
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 – Χρονολογικό Αρχείο
2 – Α. Σταµούλης
3 – Α. Χριστόπουλος
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