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Θέμα: Ανάθεση της προμήθειας τριάντα (30) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

επίπεδων οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέας Μακεδονίας 

και Θράκης και του Γραφείου Νομικού Συμβούλου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»), όπως ισχύει. 

2. Τον ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2014) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»  

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. 

4. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  

και ειδικά την παράγραφο Ζ αυτού. 

5. Τον ν. 4013/2011(Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως ισχύει. 

6. Τον ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικά το 

άρθρο 37 αυτού. 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει  

8. Το Π.Δ. 141/2017(Α’180) «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών». 

9. Την υπ’ αρ. 76928/09.07.2021 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Επικρατείας (Β ́ 3075), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

10. Την υπ’ αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 221) περί διορισμού 

της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 

Εσωτερικών  

Αθήνα,        11.11.2022   
Αρ. Πρωτ.:  4843 
Σχετ: 4842, 4841, 4840  

 

ΠΡΟΣ:  
«RETHINK Α.Ε.Β.Ε.», 9o χλμ. 
Θεσσαλονίκης-Θέρμης Τ.Κ. 57001 
Θεσσαλονίκη 
Email: sales@rethink.gr          
(ηλεκτρονικά) 
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11. Την υπ’ αρ. 2395/06.06.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 2180) «Ορισμός 

οργανωτικής δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας 

ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών 

του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. 

12. Την υπ’ αρ. 723/15-2-2022 Απόφαση με θέμα «Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)», που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 

ΑΔΑ: ΨΥΤΡ46ΜΤΛ6-ΟΕΟ, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ.2714/03.06.22, ΑΔΑ: 

Ψ7Θ146ΜΤΛ6-ΒΝ0 και 4787/26.09.22, ΑΔΑ: ΩΖΞΡ46ΜΤΛ6-5ΔΖ σχετικές αποφάσεις. 

13. Το με αρ. 3350/06.07.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

14. Το με αρ. 4045/26.08.2022 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έκδοση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 22REQ011146544/26.08.2022. 

15. Τη με αρ. 4533/23.09.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης που αναρτήθηκε στη 

Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ1ΣΩ46ΜΤΛ6-316 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 22REQ011293407/23.09.2022 και καταχωρήθηκε με α/α 68936 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας. 

16. Τη με αρ. 4537/23.09.2022 σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς που αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 

22PROC011295845/23.09.2022, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή για 

το σύνολο των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.. 

17. Τη με αρ. 4840/06.10.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ - Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ», η οποία ανήλθε στο ποσό των 

δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (18.351,90 

€) χωρίς Φ.Π.Α.. 

18. Τη με αρ. 4841/06.10.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία ανήλθε στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ 

(19.602,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.. 

19. Τη με αρ. 4842/06.10.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Rethink, 

Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Έρευνας, Διαχείρισης και Αξιοποίησης υγρών και 

στερεών αποβλήτων, Εμπορίας Ειδών Πληροφορικής και Ανακατασκευής και Εμπορίας 

Αναλωσίμων Εκτυπωτών» και τον διακριτικό τίτλο «Rethink», η οποία ανήλθε στο ποσό των 

δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (17.790,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.. 

20. Τη με αρ. 4843/06.10.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

«MULTIFUNCTION», η οποία ανήλθε στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα 

οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (21.598,80 €) χωρίς Φ.Π.Α.. 

21. Το με ημερομηνία 06.10.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς των 

οικονομικών φορέων και της συμμόρφωσης της με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 

της πρόσκλησης, με το οποίο βεβαιώνεται οι τεχνικές προσφορές των ως άνω οικονομικών  

φορέων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 4537/23.09.2022 πρόσκλησης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια τριάντα (30) επιτραπέζιων 

καινούργιων, αμεταχείριστων και όχι ανακατασκευασμένων Η/Υ με πληκτρολόγιο και ποντίκι χωρίς 

προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα και τριάντα (30) επίπεδων οθονών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέας Μακεδονίας και Θράκης και του Γραφείου Νομικού 

Συμβούλου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Rethink, Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική 

Εταιρία Έρευνας, Διαχείρισης και Αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, Εμπορίας Ειδών 

Πληροφορικής και Ανακατασκευής και Εμπορίας Αναλωσίμων Εκτυπωτών» και τον διακριτικό τίτλο 

«Rethink», που εδρεύει στο 9o χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη και με Α.Φ.Μ. 

999125269 - Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, εφεξής ανάδοχος. Τα επιμέρους συγκεκριμένα είδη και το 

αντίστοιχο κόστος τους καταγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι ειδικότερες τεχνικές 

προδιαγραφές αναγράφονται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές της με αρ. 4537/23.09.2022 πρόσκλησης. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά 

στο Παράρτημα της παρούσας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Διοικητήριο, 54123, Θεσσαλονίκη, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Η δαπάνη μεταφοράς 

βαρύνει τον ανάδοχο. Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των υλικών φέρει μέχρι την κατά 

τα ως άνω παράδοση ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των ειδών και σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν προβλήματα που οφείλονται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικά υλικά αναλαμβάνει 

την αντικατάστασή τους. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές καλύπτονται από πενταετή εγγύηση και οι 

οθόνες από τριετή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016 (Α΄147).  

3. Η συνολική οικονομική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων 

επτακοσίων ενενήντα ευρώ (17.790,00 €) χωρίς Φ.Π.Α 24%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 

τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (4.269,60€), ήτοι στο 

ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (22.059,60€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.  

Τριάντα (30) Η/Υ  
LENOVO ThinkCentre neo 50t TWR 
(11SE002DMG) - (i5-12400/ 8GB/ 
256GB/No OS) - Desktop 

486,00€ 14,580.00€  18,079.20€ 

Τριάντα (30) οθόνες AOC 24B2XHM2 107,00€ 3,210.00€  3,980.40€ 
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4. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον ΑΛΕ 3120301001 του Τακτικού 

Προϋπολογισμού Ειδικού Φορέα 1007-999-0100000 οικονομικού έτους 2022 και η πληρωμή του 

αναδόχου θα γίνει άπαξ με την οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών. Η καθαρή αξία της 

προμήθειας υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα 

γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

5. Αρμόδια για την οριστική παραλαβή  των αγαθών είναι η ετήσια επιτροπή παραλαβής της 

Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.4412/2016. 

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα εκδώσει βεβαίωση για την συμμόρφωση 

των συμβατικών ειδών με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές τους.   

6. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η 

υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ                                                                   

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ηλεκτρονικά): 

1. «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ - Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ», Email: info@ergosystems.gr , 

gathanasopoulos@ergosystems.gr  

2. «Ν. ΠΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Email: info@nprokos.gr  

3. «ΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Email: k.katagas@multifunction.gr  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ηλεκτρονικά):  
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γενικός Διευθυντής 
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
5. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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