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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα 27 Νοεµβρίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ             Αριθµ. πρωτ. οικ. 41747 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Πληροφορίες : Ε. Κοντογιάννη 
Τηλέφωνο     : 213 136 1660                    
Φαξ              : 213 136 1667 
Ταχ. ∆/νση    : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας : 101 83 

 
ΘΕΜΑ : Μετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του Α.Π. 40655/19-11-2015 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και δικτυακές 
υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2016». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     
 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις : 
α. Του Ν. 2286/1995  «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων»,(ΦΕΚ   19/Α΄/95),  όπως ισχύει. 
β. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως ισχύει. 
γ. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

δ. Του άρθρου 90 του Π.∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).  

ε. Του Π. ∆/τος 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»,(ΦΕΚ 
150/Α΄/10-7-2007). 
στ. Του Π.∆/τος 105/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών», (ΦΕΚ 
172Α΄).  

2) Την Α.Π. 40654/19-11-2015 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. µε την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και 

δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 

31.12.2016. 

3) Την Α.Π. 40655/19-11-2015 (Α∆Α: ΩΚΝΘ465ΦΘΕ-8ΚΝ, Α∆ΑΜ: 

15PROC003338483) ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για 

τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός 
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πληροφορικής και δικτυακές υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης µέχρι και 31.12.2016. 

4) Την Α.Π. 49046/12-12-2014 (Α∆Α: ΒΑΘ2Ν-2ΧΨ) Απόφαση συγκρότησης 

επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής εργασιών και προµηθειών και 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆.118/2007 και των προσφυγών του 

Ν.3886/2010, όπως ισχύει. 

5) Το ∆ελτίο Τύπου της Α.∆.Ε.∆.Υ. µε το οποίο αποφασίστηκε η κήρυξη Γενικής 

Πανελλαδικής Απεργίας την Πέµπτη 3 ∆εκεµβρίου 2015. 

6) Τη σχετική ενηµέρωση που περιήλθε στην υπηρεσία µας στις 26-11-2015 µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τον Πρόεδρο της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας, 

όπου µας ενηµερώνει ότι ένα τακτικό µέλος της Επιτροπής καθώς και το 

αναπληρωµατικό του δεν θα παραβρίσκονται στο άνοιγµα των προσφορών λόγω της 

απεργίας, και ως εκ τούτου προτείνεται η µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

7) Την αριθµ.∆Ι∆Κ/Φ.1/27098/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού και των 

Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταµένους των Οργανικών 

Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών»  (ΦΕΚ 2023/Β’/15-10-2007). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  

Μεταθέτουµε την ηµεροµηνία διενέργειας του Α.Π. 40655/19-11-2015 

πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και δικτυακές 

υποδοµές) του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό 

διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και 31.12.2016.  

Η νέα ηµεροµηνία διενέργειας είναι η Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου 2015 και 

ώρα 13:00 στο κατάστηµα του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Σταδίου 31, 4ος  όροφος, Αθήνα. 

 Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην Α.Π. 40655/19-11-2015 

∆ιακήρυξη. 

               Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:               
1. Γεν. ∆/ντή Οικ/κών Υπηρεσιών & ∆οικ.Υποστήριξης 
2. Γεν. ∆/ντή Ηλ. ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών 
3. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (για τη 
    δηµοσίευση της παρούσας στο site του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.) 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα)    
5. Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας: 
    - Κων/νο Μπαλιώτη 
    - Αδαµαντία Παπαδηµητροπούλου 
    - Βαρβάρα Αγγελετάκη 
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