
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Θέμα: Έγκριση του  από 27-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης στο 

πλαίσιο του με αρ. πρωτ. 141222/Β4/12-10-2020(ΑΔΑ: Ψ3ΜΩ46ΜΤΛΗ-Ο0Χ, AΔΑΜ: 

20PROC007486950) συνοπτικού διαγωνισμού , για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 

επίπλου ειδικού τύπου για την φύλαξη και την ασφαλή διατήρηση αρχειακού υλικού των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους». 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις ως ισχύουν: 
1.1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή    
      στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 
1.2 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Φ.Ε.Κ. 133Α΄/2019). 
1.3 του άρθρου 85  του Ν.4623/2019 « Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 

την   ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.» 
(Φ.Ε.Κ. 134Α΄/2019).  

1.4 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014). 

1.5 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις». 

1.6  του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.7  του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 204 Α΄/2011). 

1.8 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» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010). 

1.9 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού… 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 

Βαθμός ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 
Μαρούσι,  10-11-2020 
Αρ. πρωτ. :  153054/Β4   
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Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων… Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/2015). 

1.10  του  Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
1.11 του ΠΔ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τ 
1.12  του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και         

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ   
Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 119 Α΄/2019), 

1.13  του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών   Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄/2019), 

1.14  του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών  Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 Α΄/2019). 

 
2. Τις αποφάσεις:   
2.1 Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ12/σχ.351/1465/03-05-2017 (ΦΕΚ 1619/τΒ’/10-05-2017) Υ.Α. 

«Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του κύριου διατάκτη των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού των Γενικών Αρχείων του Κράτους και ορισμός δευτερευόντων 
διατακτών και εκκαθαριστή αποδοχών του προσωπικού τους». 

2.2 Την υπ’ αριθμ. 238/2019 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή 
από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

2.3 Την υπ’ αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ  Β΄1781/2017). 

2.4 Την υπ’ αρ. πρωτ. 139547/Γ4/14-10-2020 (Α.Δ.Α. Ψ6Β146ΜΤΛΗ-ΟΟΙ) απόφαση 
συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για τις ανάγκες των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτους 2020 
και την υπ’ αρ. πρωτ. 43146/Γ4/03-04-2020 (Α.Δ.Α. ΩΚΘΛ46ΜΤΛΗ-5Η4) απόφαση 
συγκρότησης Άμισθης Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για τις ανάγκες των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, έτους 2020. 

2.5 Την υπ’ αρ. πρωτ. 15746/Β4/04-02-2020 (Α.Δ.Α. 64Λ946ΜΤΛΗ-Ν7Ω) απόφαση περί 
συγκρότησης Άμισθης Τριμελούς Επιτροπής (Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης των 
Προσφορών) στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδών και 
Υπηρεσιών και Εξέτασης Ενστάσεων για τις ανάγκες του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

2.6 Την με αριθ. πρωτ. 141131/Β5/15-10-2020 (Α.Δ.Α.:65ΜΙ46ΜΤΛΗ-Ε90, ΑΔΑΜ: 
20REQ007486821) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 76120 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον Ε.Φ. 019-
501-0000000. 

2.7 Την αρ. με αρ. πρωτ. 141222/Β4/12-10-2020(ΑΔΑ: Ψ3ΜΩ46ΜΤΛΗ-Ο0Χ, AΔΑΜ: 
20PROC007486950) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού , για την επιλογή αναδόχου για 
την προμήθεια επίπλου ειδικού τύπου για την φύλαξη και την ασφαλή διατήρηση 
αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους 

2.8 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κλπ.) που διέπει 
τις δημόσιες συμβάσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
3. Τα κάτωθι έγγραφα:  
3.1 Το από 27-10-2020  πρακτικό της Επιτροπής  για την αποσφράγιση, έλεγχο και αξιολόγηση 

των προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο διαγωνιστικών και κάθε είδους 
διαδικασιών σύναψης σύμβασης, πλην εκείνων για τις οποίες ορίζεται ειδική επιτροπή, 
ανεξαρτήτως ποσού, για την προμήθεια ειδών  ή παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των 
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Γενικών Αρχείων του Κράτους,  στο πλαίσιο διαχείρισης του τακτικού προϋπολογισμού του 
έτους 2020. 

3.2 Το 6079/Β4/27-10-2020 έγγραφο  του Τμήματος Α΄, της Διεύθυνσης Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού. 

3.3 Την υπ’ αρ. πρωτ. 145074/Β4/23-10-2020 προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΤΕ 

3.4 Την υπ’ αρ. πρωτ. 146119/B4/26-10-2020 προσφορά της εταιρείας NT GROUP CONGRESS 
EXHIBITION EVENT SERVICES 

3.5  Την υπ’ αρ. πρωτ. 146123/Β4/26-10-20250 προσφορά της εταιρείας EXPOFORM 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ 

3.6 Το αρ. 139876/Β4/14-10-2020 Αίτημα Δέσμευσης Πίστωσης της Διατάκτη για την 
προμήθεια επίπλου ειδικού τύπου για την φύλαξη και την ασφαλή διατήρηση αρχειακού 
υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΑΔΑΜ: 20REQ007479336). 

3.7 Το αίτημα με αριθμ. πρωτ. ΓΔΦ8/σχ.590/2360/21-07-2020 της Γενικής Διεύθυνσης των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους. 

3.8 Την ανάγκη της αγοράς επίπλου ειδικού τύπου για τη φύλαξη αρχειακού υλικού των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους και την ασφαλή διατήρησή του.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την έγκριση, στο σύνολό του, του από 27-10-2020 της Επιτροπής για την αποσφράγιση, 

έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο διαγωνιστικών και 

κάθε είδους διαδικασιών σύναψης σύμβασης, πλην εκείνων για τις οποίες ορίζεται ειδική 

επιτροπή, ανεξαρτήτως ποσού, για την προμήθεια ειδών  ή παροχή υπηρεσιών για τις 

ανάγκες των Γενικών Αρχείων του Κράτους,  στο πλαίσιο διαχείρισης του τακτικού 

προϋπολογισμού του έτους 2020», στο πλαίσιο του με αριθμό πρωτοκόλλου  141222/Β4 /15-

10-2020(ΑΔΑ: Ψ3ΜΩ46ΜΤΛΗ-Ο0Χ, AΔΑΜ: 20PROC007486950) συνοπτικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλου ειδικού τύπου για την φύλαξη και την 

ασφαλή διατήρηση αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους 

2. Tην απόρριψη της προσφοράς ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς 

της εταιρείας NT GROUP CONGRESS EXHIBITION EVENT SERVICES, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο από 27-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής και ειδικότερα διότι, σύμφωνα  με 

το άρθρο Β.2 του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης «Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην 

παρούσα διαδικασία οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/16.» . 

3. Την αποδοχή των προσφορών, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 

προσφορά και την οικονομική προσφορά, των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα 

εταιρειών: 

A/ A ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ 

1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 145074/Β4/23-10-2020 και ώρα 2:03 μμ 

2 EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΟΝ.ΕΠΕ. 
146123/Β4/26-10-20250 και ώρα 2:53μμ 
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4. Την προσωρινή κατακύρωση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, του με αρ. πρωτ.  

141222/Β4/15-10-2020(ΑΔΑ:Ψ3ΜΩ46ΜΤΛΗ-Ο0Χ,AΔΑΜ:20PROC007486950)συνοπτικού διαγωνισμού   

στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ », αντί του συνολικού ποσού των 19.700,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 

       

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
 

ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΠΑ 
 

Κοινοποίηση 

1.NT GROUP CONGRESS EXHIBITION EVENT SERVICES 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 

3. EXPOFORM ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ. 

Εσωτερική διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γεν. Δ/νση των ΓΑΚ 

3. Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α΄ 
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