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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31/03/2016
Α.Π.:
6961/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
i.

του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994
«Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43) .

ii.
iii.

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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
και τους ΟΤΑ» (Α’102), όπως ισχύουν.

iv.

του άρθρου 6 του

ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων

οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια –Σύσταση
Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις», (Α’ 51) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
v.

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’
112), όπως ισχύει.

vi.

του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141).

vii.

του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α΄/2011) «Σύσταση Ενι αίας
Ανεξάρτη της Αρχής Δη μοσίων Συμβ άσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Α ντικατάσ ταση του έκτου
κεφαλαίου
του
Ν.
3588/2007
(π τωχευτικός
κώδικ ας)1
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διατάξεις»,
όπως ισχύει.
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», (Α’167)

ix.

του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», (Α΄ 143)

x.

του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160),
όπως ισχύει.

xi.

του ν. 4250/2014: «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α 74),

xii.

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).

xiii.

του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

xiv.

του ν. 4368/2016 (Α΄21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»

xv.

του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (Α’ 150), όπως
ισχύει.

xvi.

του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 194).

xvii.

του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α.
Εσωτερικών

και

Διακυβέρνησης,

β.

Διοικητικής

συγχώνευση

Μεταρρύθμισης
των

και

Ηλεκτρονικής

Υπουργείων

Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», (Α’ 147).
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του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας
και
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε
αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής
Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων», (Α’ 178).

xix.

του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών», (Α’141)

2.
i.

της υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», (Β’1291).

ii.

της υπ’ αριθμ. Υ144/02-08-2012
«Καθορισμός

σχέσεων και

απόφασης του Πρωθυπουργού

αναδιάρθρωση

των

αρμοδιοτήτων

των

υπαγομένων στον Πρωθυπουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Μέσων Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείες Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας» (Β’ 2255).
iii.

του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),

iv.

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

v.

της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’
103)

vi.

της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, κ.
Νικόλαου Παππά με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων,
Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), που ανήκουν της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας», (Β’546).

vii.

της υπ’ αριθμ. 4257/29-02-2016 απόφασης συγκρότησης της Τριμελούς
Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
3

viii.

του

υπ’

Διεύθυνσης

αριθμ.

73ΧΦ465ΙΧΦ-Ξ6Ψ
ΕγκριτικούΑΔΑ:
Σημειώματος
της

ΔΑΕ/147/03-03-2016

Άμεσης

Ενημέρωσης

περί

της

διεξαγωγής

πρόχειρου

μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
για την προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle (τύπου
Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της
Γ.Γ.Ε.Ε.
ix.

της υπ’ αριθμ. 5259/10-03-2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του
φορέα 23-760 στον ΚΑΕ 1723, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με τον αριθμό
29394.

x.

της υπ’ αριθμ. 5932/18-03-2016 (ΑΔΑ: 771Σ465ΙΧΦ-Ο7Δ) Απόφασης για τη
διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης
Δεδομένων Oracle (τύπου Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των
υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.

xi.

του υπ’ αριθμ. ΔΑΕ/209/29-03-2016 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης
Άμεσης Ενημέρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συμπληρώνουμε στην ως άνω Απόφαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
επιλογής αναδόχου για την προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
Oracle (τύπου Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., τη φράση ότι το εν λόγω Λογισμικό πρόσφατης-τελευταίας
έκδοσης-κυκλοφορίας (με δυνατότητα υποβάθμισης downgrade) θα εγκατασταθεί
σε έναν κεντρικό επεξεργαστή-πολυπύρηνο (server with 1 CPU multicore)
ανεξαρτήτως αριθμού χρηστών και λειτουργικό LINUX, της Γ.Γ.Ε.Ε..
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 5932/18-03-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας www.media.gov.gr .

ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ιωάννης Πάγγος
Εσωτερική Διανομή:
-Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης
Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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