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Α.Π.:   2937/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1) του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις) του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών 
Δημοσίων Υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

2) του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για 
την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία των 
ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 102). 

3) του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007), όπως ισχύει 
4) του άρθρου 6 του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (A’51). 

5) 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» (ΦΕΚ Α’ 
112). 

6) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 
10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), 
όπως ισχύει. 

7) της παρ. Ζ : «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

8) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει (Α’ 167). 

9) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
(Α’143), όπως ισχύει 
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10) του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», (Α’ 29) 

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

12) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις», (Α΄ 94). 

13) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει 

14) του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες  (A’   
194), όπως ισχύει 

15) του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’169) 

16) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208). 

17) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», (Α΄ 210). 

18) της αριθμ. Υ11/2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄ 2109), 

19) της αριθμ. 167/27.2.2015 κοινής απόφασης  του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης», (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 
103). 

20) της υπ’ αριθμ. 4257/29.02.2016 απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, όπως ισχύει 

21) το υπ’ αριθμ. ΔΑΕ/30/17-01-2017 Εγκριτικό Σημείωμα σχετικά με την έγκριση 
δαπάνης ύψους 59.900,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, 
για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την 
«Παροχή Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού 
Προγράμματος, για ένα (1) έτος», με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
από οικονομική άποψη προσφορά (σταθμισμένα κριτήρια). 

22) την υπ’ αριθμ. 1183/20-01-2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με α/α  9347. 

23) την υπ’ αριθμ. 2194/03-02-2017 (ΑΔΑ: ΨΧΜΓ465ΧΘ0-6ΦΦ, ΑΔΑΜ: 
17PROC005762354) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εν θέματι 
συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούμε το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 2194/03-02-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για 
την «Παροχή Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού 
Προγράμματος, για ένα (1) έτος και παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των 

προσφορών από τις 16/02/2017 και ώρα 14:00 στις 17/02/2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00. 
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Αντίστοιχα παρατείνεται και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από τις 
17/02/2017, στις 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2194/03-02-2017 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο 
της Υπηρεσίας μας, www.media.gov.gr .  

       ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 

                                     

 

 

                                                                                   Ελευθέριος Κρέτσος 

                                      

Εσωτερική Διανομή 

- Γρ. Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 
-Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
-Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης 
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