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ΘΕΜΑ : Προµήθεια Εξοπλισµού Πληροφορικής από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης 

�ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

ΣΧΕΤ. :   α) το Π.�. 142/27-12-2010 (ΦΕΚ 235 Α’) 

  β) την απόφαση οικ.21342/12-4-2011 

 

Έχοντας υπόψη το α) σχετικό Προεδρικό �ιάταγµα σύστασης της Α�Μ-Θ, που καθορίζει 

τις αρµοδιότητες της �/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών και την καθιστά υπεύθυνη για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων για την ανάπτυξη των υποδοµών 

πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης �ιοίκησης, την β) 

σχετική απόφαση, µε την οποία συγκροτήθηκαν επιτροπές αξιολόγησης αποτελεσµάτων 

διαγωνισµών και παραλαβής προµηθειών, την αναγκαιότητα εξοικονόµησης πόρων, καθώς 

και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, εκδίδουµε την παρούσα εγκύκλιο στην οποία 

παρέχονται απαραίτητες διευκρινίσεις - οδηγίες. 

 

Προµήθεια Εξοπλισµού 

 

�ιευκρινίζεται ότι, η τριµελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων, η 

οποία έχει συγκροτηθεί µε την β) σχετική απόφαση για προµήθειες ίσες ή µικρότερες των 

60.000,00€, αφορά τόσο τους πρόχειρους διαγωνισµούς όσο και τις απευθείας αναθέσεις. 

Κατά την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής ( Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, 

σαρωτές, συσκευές τηλεοµοιοτυπίας, τηλεφωνικές συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα κλπ.), θα 

πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την �/νση Πληροφορικής 

& Επικοινωνιών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας http://dpe.damt.gov.gr/ 

(Υποστήριξη  � Προδιαγραφές Εξοπλισµού). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ �ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

  
 
 
 
Θεσ/νίκη : 18-8-2011 
Αρ. πρωτ : 54503 

ΓΕΝΙΚΗ �/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
�/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

 

  

Ταχ. �/νση: 
Τ.Κ.: 

Πληροφορίες:  
Τηλ.: 
Fax: 

e-mail: 

Καθ. Ρωσσίδου 11 
54 008  Θεσσαλονίκη 
κος Κοψαχείλης Ιωάννης  
2313-309168 
2313-309407 
dpe@damt.gov.gr  

ΠΡΟΣ: 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

Όλες τις Υπηρεσίες της 
Αποκεντρωµένης �ιοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης 
 
�/νση Οικονοµικού 
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Επιπλέον, ειδικότερα για την προµήθεια φορητών υπολογιστών (laptop), θα πρέπει να 

ενηµερωθεί πρώτα η �/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε να εξετάσει την 

αναγκαιότητα της συγκεκριµένης αγοράς, δεδοµένου ότι, για λόγους ασφαλείας που 

υπαγορεύονται από το δίκτυο «Σύζευξις», δεν συστήνεται η χρήση τους στις υπηρεσίες µας. 

Τέλος, προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, εποπτεία και τεχνική 

υποστήριξη του εν λόγω εξοπλισµού, θα πρέπει να γίνεται αναλυτική καταγραφή του 

(τεχνικά χαρακτηριστικά, όνοµα προµηθευτή, ηµεροµηνία αγοράς, ηµεροµηνία λήξης 

συµβολαίου συντήρησης κλπ.). 

 Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
  

  

Εσωτερική Διανοµή:  
- �ιεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
- Χρονολογικό Αρχείο 

 
 

Μ.Ε.Γ.Γ. 
Ο Προϊστάµενος 

�/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών  
 
 

   Κοψαχείλης Ιωάννης  
Με Α’ βαθµό  

ΠΕ Πληροφορικής 
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