
                                                                   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                         Αριθµ. πρωτ. 44491/2015 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ. Υ. 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση     : Σταδίου 31 
Ταχ. Κώδικας : 101 83 
Πληροφορίες :  Ε. Κοντογιάννη 
Τηλέφωνο     : 213 136 1 660 
Φαξ              : 213 136 1 667 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας που συµµετείχε στον 
πρόχειρο διαγωνισµό για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεοµοιοτυπίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστηµα από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2016». 
 
                                                                            
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 90 του Π.∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005), 
β. Του Ν. 2286/1995  «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων»,(ΦΕΚ   19/Α΄/95), 
γ. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας, ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε από 
το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’/17-10-2015). 
δ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

ε. Του Π. ∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»,(ΦΕΚ 
150/Α΄/10-7-2007). 
στ. Του Π.∆. 105/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών», (ΦΕΚ 193Α΄) 
όπως ισχύει. 

2. Την αριθµ. 41948/29-10-2014 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί «Τοποθέτησης 
Προϊσταµένων Τµηµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α∆Α:62ΩΚΝ-ΓΑΙ). 
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι 
δύο (22) φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών 
τηλεοµοιοτυπίας του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., όπως αποτυπώνονται στο Α.Π.35841/14-10-2015 
(Α∆ΑΜ:15REQ003166557) Πρωτογενές Αίτηµα που αναρτήθηκε στη ΚΗΜ∆ΗΣ. 

4. Την Α.Π.35779/04-11-2015 (Α∆Α:71∆4465ΦΘΕ-ΡΦΥ, Α∆ΑΜ:15REQ003312317) 
απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονοµικό έτος 2016 για τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για «υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 



                                                                   

υποστήριξης είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σαράντα τριών (43) 
συσκευών τηλεοµοιοτυπίας του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. για χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2016».  

5. 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. 
6. Την Α.Π. 40475/18-11-2015 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. περί «Έγκρισης διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισµού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεοµοιοτυπίας του 
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 
31-12-2016». 

7. Την Α.Π. 40476/18-11-2015 (Α∆Α:ΩΑΦ7465ΦΘΕ-Σ29, Α∆ΑΜ: 15PROC003334897) 
απόφαση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη «συντήρηση και 
τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σαράντα τριών 
(43) συσκευών τηλεοµοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης έως 31-12-2016». 
8. Τα υπ’ αριθµ.1/01-12-2015 και 2/04-12-2015 Πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 
του ως άνω διαγωνισµού. 
9. Την Α.Π.42605/09-12-2015 Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών των εταιρειών που συµµετείχαν στον πρόχειρο διαγωνισµό για τη 
«συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 
σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεοµοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης έως 31-12-2016». 
10. Το αριθµ.3/18-12-2015 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ως άνω 
διαγωνισµού. 
11. Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού. 
12.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 
 
Σύµφωνα µε τo υπ’ αριθµ. 3/18-12-2015 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισµού για «υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης είκοσι 
δύο (22) φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών 
τηλεοµοιοτυπίας του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης έως 31-12-2016», που αφορά στην αξιολόγηση της 
µοναδικής οικονοµικής προσφοράς που κατατέθηκε στον εν λόγω διαγωνισµό, ήτοι 
της εταιρείας ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σχετικά µε τις υπηρεσίες 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, και 
λαµβάνοντας υπόψη τη στοιχειοθετηµένη παρατήρηση του µέλους της Επιτροπής 
∆ιενέργειας κ. Σοφίας Θεοδωρακοπούλου, σύµφωνα µε την οποία η προσφορά που 
κατατέθηκε είναι ασύµφορη για το ∆ηµόσιο, σε συνδυασµό µε τα συγκριτικά στοιχεία 
του προηγούµενου έτους, που τηρεί η υπηρεσία µας, αποφασίζουµε: 



                                                                   

1. Απορρίπτουµε την οικονοµική προσφορά της εταιρείας ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. λόγω του ότι υπερβαίνει τον εκτιµώµενο 
προϋπολογισµό του έργου, ήτοι τις 2.000,00 €. Συγκεκριµένα, η τιµή που 
προσέφερε η ανάδοχος εταιρεία των ανωτέρω υπηρεσιών για το έτος 2015 
ανά σελίδα παραγόµενου φωτοαντιγράφου ήταν 0,0039 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η 
προσφερόµενη τιµή της εταιρείας ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ανά σελίδα παραγόµενου φωτοαντιγράφου είναι 0,0058 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 0,0071 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Βάσει των συγκριτικών 
στοιχείων του προηγούµενου έτους, πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο 
προϋπολογισµός του έργου, τα παραγόµενα φωτοαντίγραφα για το έτος 2015 
ανέρχονταν σε 389.141, και ως εκ τούτου µε τη νέα αρκετά υψηλότερη τιµή 
θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του έργου, ήτοι το ποσό των 2.000,00 
ευρώ. 

2. Ματαιώνουµε τον πρόχειρο διαγωνισµό για τη «συντήρηση και τεχνική 
υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σαράντα τριών 
(43) συσκευών τηλεοµοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης έως 31-12-2016», κατά το τµήµα που αφορά τα είδη του 
Πίνακα Α (φωτοτυπικά µηχανήµατα). 

 
                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
  
  
  
        ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΟΥ 

 
 
Κοινοποίηση: (µε συνηµµένο το υπ’ αριθµ. 3/18-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας): 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Κάνιγγος 26, Τ.Κ. 10682 Αθήνα 
Φαξ: 210 5225010 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:       
1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ. (3 αντίγραφα) 
2. Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 

- Καλλιόπη Πόθου 
- Σοφία Θεοδωρακοπούλου 
- Κων/νο Μπριάστικα 


