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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. 

α) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ.1336/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2013 για τθν 

«τροποποίθςθ των οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ 

τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων» ο οποίοσ δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (L335) ςτισ 14/12/2013. 

β) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», (Αϋ 141) 

γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 

κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α’19). 

δ) του ν. 2362/1995 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και 

άλλεσ διατάξεισ» (Α’247), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ διατάξεισ του ν. 

3871/2010 περί «Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Ευκφνθσ», (Α’141). 

ε) του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυκμίςεισ για τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία και τουσ ΟΣΑ» 

(Α’102), όπωσ ιςχφουν. 
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ςτ) του άρκρου ζκτου  ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –φςταςθ Ειδικοφ υμβουλίου 

Επιλογισ Προϊςταμζνων (Ε.Ι..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 51) όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

η) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 112), όπωσ ιςχφει. 

θ) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 «Αφξθςθ 

αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ», (A’ 43) . 

κ) του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (Α’ 150), όπωσ ιςχφει. 

ι)   του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 194). 

ια)  του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ.» (Α’ 169).  

ιβ) του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ 

και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Τπουργεία α. Εςωτερικϊν και β. Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Τπουργείων 

Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων Τποκζςεων, Νιςων και 

Αλιείασ ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και μεταφορά 

ςτον Πρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και ςτο 

Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Νζασ Γενιάσ», (Α’ 147). 

ιγ) του π.δ. 73/2011 «Μετονομαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ, ανακατανομι των υπαγομζνων ςε αυτζσ υπθρεςιϊν, 

μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ 

ςτον Πρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο Τπουργείο 

Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων ςυναφϊν κεμάτων», 

(Α’ 178). 

ιδ) του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ 

υπθρεςιϊν», (Α’141). 
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ιε) του π.δ. 89/2014 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 

Τφυπουργϊν», (Α’134) με το οποίο διορίηεται θ οφία Βοφλτεψθ ςτθ κζςθ τθσ 

Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό.   

2.   

α) τθσ υπ’ αρικμ. Τ144/02-08-2012  απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ 

ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των υπαγομζνων ςτον 

Πρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ και τθσ 

Γενικισ Γραμματείεσ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 2255). 

β) τθσ υπ’ αρικμ. Τ 462/17.6.2014  απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ 

αρμοδιοτιτων τθσ Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό, οφίασ Βοφλτεψθ», 

(Β’1634) 

γ) τθσ υπ’ αρικμ. Τ513/08-10-2014 κοινισ απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και τθσ 

Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό «Αποδοχι παραίτθςθσ  του Γενικοφ Γραμματζα 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και του Γενικοφ Γραμματζα Μζςων Ενθμζρωςθσ και 

διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και Γενικοφ Γραμματζα 

Μζςων Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 617) 

δ)  τθσ υπ’ αρικμ. 21054/2014 απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό με κζμα 

«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ, ςτον Γενικό 

Γραμματζα Επικοινωνίασ και Προβολισ και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν 

Μονάδων (Δ/νςεων, Σμθμάτων, Αυτοτελϊν Γραφείων), που ανικουν ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και ςτθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Προβολισ», (Β’ 

3220/1-12-2014). 

ε)  τθσ υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «αφξθςθ των 

χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τθ ςφναψθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ 

ζργων» , (Β’1291). 

ςτ) τθσ υπ’ αρικμ. 76/02.01.2014 απόφαςθ για τθ ςυγκρότθςθ Σριμελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ– 

Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν 

υπ’αρικμ. 18109/8.10.2014 απόφαςθ. 
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3.    

α) Σο υπ’ αρικμ. ΔΠΚ/343/22-10-2014 Εγκριτικό θμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ Πλθροφορικισ 

ςχετικά με τθν προμικεια τριϊν (3) οκονϊν υπολογιςτι ( pc monitor-TV) 

β) Σο υπ’ αρικμ. ΔΠΚ/344/22-10-2014 Εγκριτικό θμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ Πλθροφορικισ 

ςχετικά με τθν προμικεια είκοςι πζντε (25) επιτραπζηιων Η/Τ με άδειεσ λογιςμικοφ 

Windows 8.1 και πζντε (5) φορθτϊν Η/Τ (laptops) με άδειεσ λογιςμικοφ Windows 8.1. 

γ) Σο υπ’ αρικμ. ΔΠΚ/345/22-10-2014 Εγκριτικό θμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ Πλθροφορικισ 

ςχετικά με τθν προμικεια πζντε (5) εκτυπωτϊν. 

4.   Σθν με αρικμό 19964/19-11-2014 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του φορζα 23-760 ςτον 

ΚΑΕ 1723, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Πλθρωμϊν τθσ ΤΔΕ με 

τον αρικμό 100358. 

5.  τo από 09/12/2014 πρακτικό τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων 

Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ-Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ & 

Προβολισ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε το από 09/12/2014  Πρακτικό τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων 

Διαγωνιςμϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ – Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ & 

Προβολισ και κθρφςςουμε τον Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνιςμό ανάδειξθσ αναδόχου 

προμικειασ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ – Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ και 

ςυγκεκριμζνα: 

Α. τριϊν (3) οκονϊν υπολογιςτι ( pc monitor-TV) 

Β. είκοςι πζντε (25) επιτραπζηιων Η/Υ με άδειεσ λογιςμικοφ Windows 8.1  

Γ. πζντε (5) φορθτϊν Η/Υ (laptops) με άδειεσ λογιςμικοφ Windows 8.1. 

Δ.  πζντε (5) εκτυπωτϊν αςπρόμαυρθσ τεχνολογίασ εκτφπωςθσ 
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ωσ άγονο, δεδομζνου ότι δεν υπεβλικθ καμία προςφορά υποψθφίου αναδόχου προσ 

αξιολόγθςθ για τον εν λόγω διαγωνιςμό μζχρι τθν προβλεπόμενθ προκεςμία και 

ςυγκεκριμζνα μζχρι και τθ Δευτζρα 8 Δεκεμβρίου 2014 και ϊρα 14.00. 

                                              Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ 

 

                                                    τζφανοσ Αναγνϊςτου 

 

 

Κοινοποίθςθ:  

-Γραφείο κασ Υφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό  

-Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ  

-Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Επικοινωνίασ και Προβολισ 

-Τριμελισ Επιτροπι Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν  

- Διεφκυνςθ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ – Τμιμα Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
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