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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση  : Λ. Μεσογείων 119                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                
Ταχ.Κωδ.    : 115 26                                                                                            
Πληροφ.     : Όλγα Κοκλιώτη                                                             
Τηλέφ.        : 2131513439                                                                         
e-mail         : o.koklioti@prv.ypeka.gr

                              
                                                                                                                                                                                                      
ΘΕΜΑ: «Ματαίωση της διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων για 
τις ανάγκες του ΥΠΕΝ για το οικ. Έτος 2022, βάσει της υπ΄αριθ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/1874/95/10.1.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC009905584) Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

Α. Τους Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄2)

2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄147) .

3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
(Α’143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’143).

4. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 
(Α’204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων….κλπ» (Α΄173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις 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», (Α΄112́), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις » (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (Α΄160).
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10. Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  
Διατάκτες»(Α΄145). 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

13. Tις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης των 
μελών τους με κλήρωση» του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α΄/11).

Β. Τις Αποφάσεις και τα Έγγραφα
1. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01.04.2020 απόφαση Υπουργού ΠΕΝ περί 

Διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΟΔΔ 247).

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 141876/27.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΤ46ΜΤΛΡ-ΖΕΦ) κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τακτοποίηση 
πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, 
χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση 
σχετικών θεμάτων».

3. Την υπ΄αριθ. 76928/13-07-2021 KΥΑ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)» (Β΄ 3075).

4. Την υπ.αριθ. 1191/14.03.2017 (Β΄969) ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί Καθορισμού του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του 
ν.4412/2016.

5. Την υπ’ αριθ. 63937/30.12.2016 (Β’ 55) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Μεταφοράς και 
Κατανομής αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 στις υφιστάμενες 
οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ. 

6. Την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/41351/2647/27.4.2021 (ΑΔΑ:65ΞΓ4653Π8-ΖΙΕ) απόφαση 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων ετήσιας βάσης: α) Διενέργειας διαγωνισμών 
προμήθειας υλικών, αναλωσίμων και μη καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών, 
β) Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχή 
υπηρεσιών – εργασιών και γ) Παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, 
εργασιών συντήρησης – επισκευής και λοιπών υπηρεσιών που αφορούν 
υπηρεσιακά οχήματα» και την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50871/3068/26.5.2021 
(ΑΔΑ:ΨΒΜΤ4653Π8-0Φ3) τροποποίησή της. 

Πέραν αυτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω :

1. Το αριθμ. Πρωτ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1055/99/10.1.2022 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/1247/69/7.1.2022 αίτημα του τμήματος 
Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών δέσμευσης πίστωσης 
(ΑΔΑΜ:22REQ009898696).

3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ .ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/1309/14/10.1.2022 έγγραφο δέσμευσης πίστωσης 
στο έργο με κωδ. ΠΔΕ 2017ΣΕ57500001 ποσού 6.000,00€ (ΑΔΑΜ: 22REQ009903559).

4. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/1874/95/10.1.2022 πρόσκληση υποβολής 
προσφορών (ΑΔΑΜ:22PROC009905584) με καταληκτική ημερομηνία και ώρα τη 
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Δευτέρα 17.1.2022 12:00 ,η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ στις 
10.1.2022 .

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΖΖ ΟΟ ΥΥ ΜΜ ΕΕ

Α. Ματαιώνουμε τη διαδικασία (άρθρο 106 του ν. 4412/2016) επιλογής αναδόχου στο 
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/1874/95/10.1.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC00905584) 
Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διάθεσης εφημερίδων για 
τις ανάγκες του ΥΠΕΝ για το οικ. Έτος 2022, διότι απέβη άγονη λόγω μη κατάθεσης 
προσφοράς.
Β. Επαναλαμβάνουμε  την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία με τροποποίηση των όρων.

                                                                                                         Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ

                                                                                                                 Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Κοινοποίηση
Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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