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ΘΕΜΑ : «Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του
έργου «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση»».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/26-7-1985)

όπως

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ/μα 63, άρθρο 54 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).
β. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
19/Α΄/95).
γ. Του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ 247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3871/2010 "Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη" (ΦΕΚ 141/Α΄/2010) & το ν.3943/2011 "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών κ.λπ." (ΦΕΚ 66/Α΄/ 2011).
δ. Του Ν. 3013 /2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).
ε. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
στ. Του Π.Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)» (ΦΕΚ 150/Α΄/10-07-2007).
ζ. Του Π.Δ.151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α/2004).
η. Του Π.Δ/τος 184/2009 περί «Σύστασης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/7-10-2009).
2. Τις αποφάσεις:
1

α. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί αυξήσεων 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» (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010).
β. Την υπ΄αριθμ. 830/2010 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 146/Β΄/17-2-2010).
γ. Την υπ΄αριθμ. 3026/3.5.2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί «Ορισμού
μελών Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση, τεχνική
υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των
συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση» και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του π.δ.
118/2007 και των προσφυγών του ν.3886/2010».
δ. Την υπ΄αριθμ. 3023/3.5.2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (που καταχωρήθηκε με α/α 51560 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), με την
οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης ποσού 61.500,00€ για το έτος 2012, σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 0869 του Ειδικού Φορέα 43-620, του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
3.Το υπ΄αριθμ.150/30-4-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης &
Πληροφορικής της Γ.Γ.Π.Π., με το οποίο γνωστοποιείται η ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την
υλοποίηση του έργου «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση» και με το
οποίο αποστάλθηκαν και οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τη Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση,
τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Π. και των συστημάτων υποστήριξης
αυτών σε 24ωρη βάση», δεδομένης της διαπιστωμένης ανάγκης συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων
πληροφορικής της Γ.Γ.Π.Π. για την υποστήριξη των δράσεων της Υπηρεσίας στη διαχείριση καταστάσεων
εκτάκτου ανάγκης.
2. Η προκαλούμενη δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€),
πλέον Φ.Π.Α. και κρατήσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0869 «Αμοιβές για συντήρηση,
επισκευή λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2012, του Ε.Φ. 43- 620.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
2. Δ/νση Οικονομικού & Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Οικονομικού & Διαχ. υλικού (2 αντίγραφα)
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