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i. του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», (Αϋ 143) 

ii. του ν.4281/2014 (Αϋ160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Υπουργείου 

Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ»,  

iii. του άρκρου 93 του Ν. 4368/2016 «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ 

του κυβερνθτικοφ ζργου» (Αϋ21),  

iv. του άρκρου 28 του Ν. 4320/2015 (Αϋ29) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», 

v. του ν. 4320/2015 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και 

των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», ( Αϋ 29). 

vi. του ν. 4250/2014: «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ –

–

74). 
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vii. του ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ , 

οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 160), 

όπωσ ιςχφει. 

viii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 

διατάξεισ», (Α’167) 

ix. του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 

Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Α’204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

x. του Ν. 3833/2010 «Ρροςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ – Επείγοντα μζτρα 

για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» (Α’ 40), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

xi. του άρκρου 6 του  ν. 3839/2010 «Σφςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων 

οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –Σφςταςθ 

Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Ε.Ι.Σ.Ε.Ρ.) και λοιπζσ 

διατάξεισ», (Α’ 51) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xii. του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

112), όπωσ ιςχφει. 

xiii. του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 

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

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

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xvi. του ν. 1642/1986 «Για τθν εφαρμογι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ125) και του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ248), όπωσ ιςχφουν 

xvii. του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 

«Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ», (A’ 43). 

xviii. του Ν. 2286/1995 «Ρερί Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ 

ςυναφϊν κεμάτων» (Α’19),  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
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xix. του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004, «υκμίςεισ 

για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία 

και τουσ ΟΤΑ» (Α’102), όπωσ ιςχφουν. 

xx. Του ν. 3588/2007 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Αϋ153) 

xxi. του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Υπουργεία α. 

Εςωτερικϊν και β. Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Υπουργείων Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων Υποκζςεων, Νιςων και 

Αλιείασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και 

μεταφορά ςτον Ρρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ και ςτο Υπουργείο Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ», (Α’ 147). 

xxii. 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 

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ ςτον Ρρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ 

Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 178). 

xxiii. του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργθςθ υπθρεςιϊν», (Α’141) 

xxiv. Του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ρροβολισ» (Α’ 169), 

xxv. του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 116) 

2.   

i. τθσ υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθσ του Υπουργοφ 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). 

ii. τθσ υπ’ αρικμ. Ρ1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α.: «φκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου  
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/2012) 

iii. τθσ υπ’ αρικμ. Υ144/02-08-2012 απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ 

«Κακοριςμόσ ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των 

υπαγομζνων ςτον Ρρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Μζςων Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ» (Β’ 2255). 

iv. τθσ υπ’ αρικμ. Υ11/2015 (Βϋ 2109) απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Υπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Ραππά», 

v. τθσ υπ’ αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ και του 

Υπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΥΟΔΔ’ 

103) 

vi. τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Υπουργοφ Επικρατείασ, κ. 

Νικόλαου Ραππά με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με 

εντολι Υπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, 

και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, 

Τμθμάτων, Αυτοτελϊν Τμθμάτων και Γραφείων), που ανικουν τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ  και Επικοινωνίασ», (Β’546). 

vii. τθσ υπ’ αρικμ. 4257/29.02.2016 απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Τριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

viii. του υπ’ αρικμ. ΔΑΕ/110/16-02-2016 Εγκριτικοφ Σθμειϊματοσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι πρόχειρου 

μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου, για τθν προμικεια 

εξοπλιςμοφ λιψθσ, επεξεργαςίασ και μετατροπισ εικόνασ, για τισ ανάγκεσ 

κάλυψθσ τθσ Αίκουςασ Ενθμζρωςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ 

και Επικοινωνίασ, με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και αποτελεςματικότερθ 

μετάδοςθ των δθλϊςεων (επεξεργαςία αποςπαςμάτων) από τθν 

Κυβερνθτικι Εκπρόςωπο, κα Πλγα Γεροβαςίλθ, προσ τουσ πολιτικοφσ 

ςυντάκτεσ. 

ix. τθσ υπ’ αρικμ. 4303/01-03-2016 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του 

φορζα 23-760 ςτον ΚΑΕ 1729, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων 

και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ ΥΔΕ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν με τον αρικμό  

25826. 
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x. τθσ υπϋαρικμ. 5705/16-03-2016 (ΑΔΑ:ΩΗΘΚ465ΙΧΦ-ΡΝ5) Απόφαςθσ  

διενζργειασ πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου για 

τθν προμικεια εξοπλιςμοφ λιψθσ, επεξεργαςίασ και μετατροπισ εικόνασ, 

για τισ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ Αίκουςασ Ενθμζρωςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και 

αποτελεςματικότερθ μετάδοςθ των δθλϊςεων (επεξεργαςία 

αποςπαςμάτων) από τθν Κυβερνθτικι Εκπρόςωπο, κα Πλγα Γεροβαςίλθ, 

προσ τουσ πολιτικοφσ ςυντάκτεσ. 

xi. το από 29-03-2016 Ρρακτικό τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ. 

xii. τθσ υπϋ αρικμ. 7196/04-04-2016 (ΑΔΑ:6ΚΗΣ465ΙΧΦ-Ψ3Θ) Απόφαςθσ 

κιρυξθσ του πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου, για 

τθν προμικεια εξοπλιςμοφ λιψθσ, επεξεργαςίασ και μετατροπισ εικόνασ, 

για τισ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ Αίκουςασ Ενθμζρωςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και 

αποτελεςματικότερθ μετάδοςθ των δθλϊςεων (επεξεργαςία 

αποςπαςμάτων) από τθν Κυβερνθτικι Εκπρόςωπο, κα Πλγα Γεροβαςίλθ, 

προσ τουσ πολιτικοφσ ςυντάκτεσ, ωσ άγονου. 

xiii. τθσ υπϋ αρικμ. 7406/05-04-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΜ5465ΙΧΦ-ΤΛΙ) Απόφαςθσ 

διενζργειασ πρόχειρου επαναλθπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ 

αναδόχου, για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ λιψθσ, επεξεργαςίασ και 

μετατροπισ εικόνασ, για τισ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ Αίκουςασ Ενθμζρωςθσ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, με ςκοπό τθν 

πλθρζςτερθ και αποτελεςματικότερθ μετάδοςθ των δθλϊςεων 

(επεξεργαςία αποςπαςμάτων) από τθν Κυβερνθτικι Εκπρόςωπο, κα Πλγα 

Γεροβαςίλθ, προσ τουσ πολιτικοφσ ςυντάκτεσ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 

Συμπλθρϊνουμε ςτθν ωσ άνω Απόφαςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

επιλογισ αναδόχου για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ λιψθσ, επεξεργαςίασ και 

μετατροπισ εικόνασ, για τισ ανάγκεσ κάλυψθσ τθσ Αίκουςασ Ενθμζρωςθσ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ και  
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αποτελεςματικότερθ μετάδοςθ των δθλϊςεων (επεξεργαςία αποςπαςμάτων) από 

τθν Κυβερνθτικι Εκπρόςωπο, κα Πλγα Γεροβαςίλθ, προσ τουσ πολιτικοφσ 

ςυντάκτεσ, ότι θ ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμοφ μεταφζρεται από τισ 

19/4/2016 ςτισ 20/4/2016, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 

             

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ. 7406/05-04-2016 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ www.media.gov.gr .  

 

                                                                                  ME ENTOΛΗ ΥΡΟΥΓΟΥ 
                                                                                   Ο Γενικόσ Γραμματζασ  
                                                                             Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 
                                                                    
 

 

                                                               ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΚΕΤΣΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
 
-Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

-Τριμελισ Επιτροπι Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν –Υπόψθ Ρροζδρου κ.    

Καλφβα Γεωργίου και Αντιπροζδρου κασ Κακαλίδθ Ιωάννασ 

-Διεφκυνςθ Άμεςθσ Ενθμζρωςθσ 
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