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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ 
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017 

Απόφαση 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
8000/20/18/12/2 – 279406 από 20/12/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: 
“Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους πενήντα έξι 
χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (#56.240,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(45.354,84€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια μηχανογραφικού και 
λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)” (Α.Δ.Α.: ΩΦΚΣ465ΧΘ7-ΙΓ7) (Α.Δ.Α.Μ.: 
17PROC002468488 2017-12-21)»  

 Ο                                                                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
1.2. Του Ν.2690/1999 (Α’-45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας & άλλες διατάξεις». 
1.3. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α -41), όπως ισχύουν. 
1.4. Του Ν.2859/2000, άρθρο 27 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’(Α -248), όπως 

ισχύουν. 
1.5. Του Ν. 3861/2010 (Α΄-112) «Ενίσχυση Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και 

Πράξεων Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 και ισχύει. 

1.6. Των άρθρων 21 και 21α του ν.2362/95, “Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.’’ (Α.247) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (Α.141) “Περί 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης” καθώς και του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών κ.λπ.» και του Ν. 4270/2014 (Α.143) 
“Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας”. 

1.7. Του Ν.2286/1995 “Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν”. 

1.8. Το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011(Α’-61) «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών 
αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
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1.9. Του αρ. 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης». 
1.10. Του Ν.4223/2013 (Α.287) άρθρ. 28,  και αρ.4 Οδηγίας 2011/7- Υποπαράγραφος Ζ5_Συναλλαγές 

μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών. 
1.11. Του Ν.4249/14 (Α’-73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 

και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 και ισχύει. 

1.12.  Του αρ. 9 του Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – 
Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία 
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 
εργασίας στην επικράτεια του κράτους – μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για 
τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ 
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή 
εργασία και άλλες διατάξεις.» 

1.13. Του αρ. 5 του Ν. 4354/2015 (Α’ - 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

1.14. Του Ν.4320/2015 (Α-29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις». 

1.15. Του Ν.4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

1.16. Του Ν. 4389/2016 (Α’ - 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

1.17.  Του Ν. 4412/2016 (Α’ - 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.  

1.18. Του Π.Δ. 14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 
1.19. Του Π.Δ.184/2009 (Α’-213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του.» 
1.20. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (Ά-194). 
1.21. Του Π.Δ.85/2012 (Α’-141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά  και κατάργηση 

Υπηρεσιών» 
1.22. Του Π.Δ. 178/2014 (Α’-73) περί «Αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν, 

1.23. Του άρθρου 1 «Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» του Π.Δ. 
24/27-01-2015. 

1.24. Της υπ’ αριθ. 8000/20/45/119 – δ’ από 07/09/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση 
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)» 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ’ του Ν. 
4332/2015. 

1.25. Της υπ’ αριθ. 134453 από 28/12/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και 
Αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» 

1.26. Της υπ’ αριθ. 141447 από 29/12/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών 
Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του 
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Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’ 4319/ 30-
12-2016) 

1.27. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24/12/2015 Απόφασης περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού 
χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2884) 

1.28. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/284 – β’ από 01/11/2016 Απόφασης περί “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
ΓΔΟΕΣ/1/2/225/ 24-12-2015 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα (Β’ 2884)» (Β’ - 3527) 

1.29. Της υπ’ αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφασης «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών”» (Β’ 3698) 

1.30. Της υπ’ αριθ. 7004/5/18 από 21/04/2017 Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας περί 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα» (Β’ 1355) 

 

2. Την υπ’ αριθ. ISF – Β/5 – κη’ από 06/02/2017 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 8/2016), για 
υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της 
περιόδου 2014 – 2020, με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον 
Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» (Α.Δ.Α.: ΩΟΗΞ465ΧΘ7-ΨΤΝ) 

3. Το υπ’ αριθ. 8000/20/18/12 – 279119 από 08/05/2017 Αίτημα Χρηματοδότησης, στο Εθνικό 
Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στην Ειδική Δράση «Τεχνική Βοήθεια του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» (Α.Δ.Α.Μ.:  
17REQ001883041) 

4. Την υπ’ αριθ.ISF – Β/5 – ξζ’ από 22/05/2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης, με θέμα: 
Χρηματοδότηση της Δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα 
Σύνορα & Θεωρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 1779/5005255 από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και θεωρήσεις της περιόδου 2014 -2020» (Α.Δ.Α.: 
ΩΡ18465ΧΘ7-7Θ5)  

5. Την υπ’ αριθ. ISF – B/5 – ξθ’ από 01/06/2017 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης «Τεχνική Βοήθεια του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις» (Α.Δ.Α.: 7ΧΚΓ465ΧΘ7-ΗΣΤ) 

6. Την υπ’ αριθ. 1134 από 13/07/2017 (αρ.πρ. 78742) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί έγκρισης της ένταξης/ τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, στην ΣΑΕ 050/02, έργων, συμπεριλαμβανομένου του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ» (Α.Δ.Α: 
7ΔΔ6465ΧΙ8-ΟΗΝ)  

7. Το υπ’ αριθ. 8000/20/18/12 – 279257 από 02/09/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.Μ.:17REQ001889103). 

8. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2  - 279259 από 05/08/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων Διεύθυνσής Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. για τη 
διενέργεια δημόσιας κλήρωσης προς συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού» (Α.Δ.Α.:6ΑΣ7465ΧΘ7-ΕΓΓ). 

9. Το από 06/09/2017 Πρακτικό Κλήρωσης. 
10. Την  υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279263 από 06/09/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 

Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.:  6ΖΙ9465ΧΘ7-Ω1Χ) 
11. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279264 από 15/09/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
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ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια 
μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» 
(Α.Δ.Α.:6ΘΙΔ465ΧΘ7-Ε2Β) 

12. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279297 από  30/09/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.:6ΣΗΥ465ΧΘ7-9Ν3) 

13. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279299 από 30/09/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα 
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή)» (Α.Δ.Α.: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ) (Α.Δ.Α.Μ.: 17PROC002021968) 

14. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279322 από 21/10/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Α.Δ.Α.: 7G9X465XU7-8IA) 

15. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279323 από 21/10/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με θέμα: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα 
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα» (Α.Δ.Α.: 69ΛΚ465ΧΘ7-21Ξ) 

16. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279365 από 17/11/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Απόφαση Αποδοχής των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής 
Προσφοράς, της Προσφοράς που κατατέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279323 
από 21/10/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: “Διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(59.999,42€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού 
εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα”» (Α.Δ.Α.: ΡΟ6Θ465ΧΘ7-ΜΗ4) 

17. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279368 από 21/11/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Ανάδειξη προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»), στο πλαίσιο διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει της 
υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279323 από 21/10/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 
θέμα: “Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα 
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια 
μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα”». (Α.Δ.Α.: 
66Ι8465ΧΘ7-59Χ) 

18. Την υπ΄ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279388 από  06/12/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ 
Α.Ε.Α. με θέμα: «Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αποκλειστικά για τα είδη 
της Ομάδας Β’ της υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279323 από 21/10/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος με θέμα: “Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια 

ΑΔΑ: 73Θ8465ΧΘ7-ΕΟΨ



   

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας  

  

 
μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα”(Α.Δ.Α.: 7ΑΥΚ465ΧΘ7-ΣΨΞ) (Α.Δ.Α.Μ.: 
17PROC002021968)» (Α.Δ.Α.:Ω4ΙΡ465ΧΘ7-ΘΞΣ) (Α.Δ.Α.Μ.: 17AWRD00231995 2017-12-07) 

19. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279390 από  07/12/2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/ Α.Ε.Α., με θέμα: «Απόφαση Ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και 
επανάληψή της, αποκλειστικά για τα είδη της Ομάδας Α’ της υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 
279323 από 21/10/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: “Διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (#74.399,28€#) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (59.999,42€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια μηχανογραφικού και 
λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα”» (Α.Δ.Α.:62ΟΩ465ΧΘ7-ΘΟΡ) 

20. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/2 – 279406 από 20/12/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ 
(#56.240,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (45.354,84€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για 
την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» (Α.Δ.Α.: 
ΩΦΚΣ465ΧΘ7-ΙΓ7) (Α.Δ.Α.Μ.: 17PROC002468488 2017-12-21) 

21. Τα αιτήματα οικονομικών φορέων, αναφορικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. 

22. Η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού οικονομικών φορέων στην οικεία διαγωνιστική 
διαδικασία, θα συνεισφέρει στην αύξηση του ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση, στην επίτευξη της 
χαμηλότερης δυνατής τιμής για το δημόσιο. 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
8000/20/18/12/2 – 279406 από 20/12/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. με θέμα: «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ 
(#56.240,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (45.354,84€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για 
την προμήθεια μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» (Α.Δ.Α.: 
ΩΦΚΣ465ΧΘ7-ΙΓ7) (Α.Δ.Α.Μ.: 17PROC002468488 2017-12-21), έως και την 19/01/2018, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία ορίζεται ως η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών. 

2. Κατόπιν τούτου, η νέα ημερομηνία αποσφράγισης, των φακέλων των προσφορών, ορίζεται η 
19/01/2018 και ώρα 11.15. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπόψη Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

  Ο Διευθυντής  
Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ   

Αστυνομικός Διευθυντής 
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