
Μαρούσι, 19-12-2022
ΑΠ: 1058/40

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Προκήρυξη  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διεθνή  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  φορητών
υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού

Έχοντας υπόψη :

α. τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 184), όπως ισχύει, 

β. τον  N.  4070/2012  «Ρυθμίσεις  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών,  Μεταφορών,  Δημοσίων
Έργων  και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), όπως ισχύει, 

γ.       τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,

δ.     την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  62189/2001  «Κανονισμός  Οικονομικής
Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ Β΄1391),

ε.       την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ : 237/084/03.12.2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της
Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχής σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ Β΄1701),

στ. την  υπ’  αριθ.  64233/8-06-2021  (ΦΕΚ  Β΄  2453)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,.

ζ. τον Ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό
του του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 96), 

η. τον  Ν.  4912/2022  «Ενιαία  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις  του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α΄ 59), 

θ. τη  με  αρ.  57654/22-05-2017  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄ 1781),

ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 996/08/22-06-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3367) «Έγκριση Οργανισμού
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων»,
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ια. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ 46088/28.11.2022 «Εφαρμογή Τηλεργασίας
στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον ν. 4807/2021»,

ιβ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ:1049/6/31.10.2022 «Προκήρυξη πλήρωσης δεκατεσσάρων (14)
θέσεων  Ειδικού  Επιστημονικού  Προσωπικού  (ΕΕΠ)  με  Σχέση  Εργασίας  Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) » (ΦΕΚ 76/ΑΣΕΠ/28.11.2022),

ιγ. τη  συνημμένη  Προκήρυξη  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διεθνή  διαγωνισμού  με  κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών,  περιφερειακών και λογισμικού της ΕΕΤΤ,

ιδ. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 36500/13-12-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Καθ. Δ.
Βαρουτά και του Προέδρου, Καθηγ. Κ.Μασσέλου.

Επειδή:

1. Με τον (υπό στοιχείο ζ.) νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο οργάνωσης για την αποτελεσματική
εφαρμογή  της  τηλεργασίας  στον  δημόσιο  τομέα,  τόσο  σε  κανονικές,  όσο  και  έκτακτες
συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

2. Με  την  ανωτέρω  υπό  στοιχείο  ια΄  απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΤΤ  ρυθμίζονται  οι
λεπτομέρειες για την εφαρμογή τηλεργασίας στην ΕΕΤΤ. 

3. Σύμφωνα  με  την  υπό  στοιχείο  ιβ΄  απόφαση  της  ΕΕΤΤ,  εγκρίθηκε  και  δημοσιεύτηκε  η
προκήρυξη  για  την  πλήρωση  δεκατεσσάρων  (14)  θέσεων  Ειδικού  Επιστημονικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την ΕΕΤΤ.

4. Οι κάτωθι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρήζουν αντικατάστασης, καθώς  λόγω της παλαιότητάς
τους  δεν  εξυπηρετούν  τις  ανάγκες  του  προσωπικού  της  ΕΕΤΤ  και  δεν  καλύπτονται  από
εγγύηση ή η εγγύηση τους λήγει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΑΤ/ΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
DELL DELL Laptop Inspiron 3493 14.0'' 20 2020

DELL Latitude E5570U 15 2017

5. Για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕΤΤ που προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις
προηγούμενες  παραγράφους,  είναι  σκόπιμη  η  προκήρυξη  διαγωνισμού  με  την  ανοικτή
διαδικασία, συνολικού προϋπολογισμού 127.100,00 €, που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
της ΕΕΤΤ χρήσεως 2023.

Αποφασίζει :
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1. Εγκρίνει τη  σκοπιμότητα  ανάθεσης,  με  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διεθνή  διαγωνισμό,  της
σύμβασης για την προμήθεια: 

α) ογδόντα  (80) φορητών υπολογιστών,

β) ογδόντα (80) οθονών υπολογιστών,

γ) ογδόντα (80) docking stations πλήρως συμβατών με τους φορητούς υπολογιστές,

δ) ογδόντα (80) τσαντών μεταφοράς πλήρως συμβατών με τους φορητούς υπολογιστές,

ε) ογδόντα (80) αδειών Microsoft Office LTSC Standard 2021και

στ) μιας (1) άδειας λογισμικού υποστήριξης εικονικών υποδομών,

για  την  κάλυψη σχετικών αναγκών της  ΕΕΤΤ,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης ύψους  εκατό
είκοσι επτά χιλιάδων και εκατό (127.100,00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2023.

2. Εγκρίνει το συνημμένο στην παρούσα τεύχος διαγωνισμού.  

3. Ορίζει Επιτροπή Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

i. Κωνσταντίνος  Αγγελής,  στέλεχος  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Επιχειρησιακών
Εφαρμογών και Δεδομένων, ως Πρόεδρο,

ii. Αναστάσιος  Δήμου,  Αν.  Προϊστάμενο  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Επιχειρησιακών
Εφαρμογών και Δεδομένων, ως Μέλος και

iii. Δημήτριος Σαράντης, στέλεχος του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων, ως Μέλος, 

η  οποία  θα αναλάβει  το  έργο  της  διενέργειας  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών των
συμμετεχόντων στον  ανωτέρω διαγωνισμό,  με  τις  αρμοδιότητες  του  άρθρου 221  παρ.  1
στοιχεία  α-  στ’  και  η’  του  ν.  4412/2016  και  των  σχετικών  διατάξεων  της  διακήρυξης
διαγωνισμού.

4. Αναθέτει την  παροχή  νομικής  υποστήριξης  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  στην  δικηγόρο
ΕΕΤΤ,  Ιωάννα Κοντοπούλου,

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ όπως προβεί  σε  οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια
σχετικά με την προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού,

6. Εγκρίνει την αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα της προκήρυξης του εν θέματι Διαγωνισμού
στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  δημοσίευση  στην  Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Εγκρίνει την ανάρτηση περίληψης της παρούσας Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

8. Εγκρίνει την ανάρτηση της προκήρυξης και του συνολικού κειμένου της Διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
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9. Εγκρίνει την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ
προς γνώση των ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
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