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                                                           ΕΞ  ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    Αθήνα,04/08/2016 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Α.Π :  15243  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
Δ/νση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου  
101 63, Kαλλιθέα  
Πληρ.         :  Χ. Ανδρικοπούλου  
Τηλέφωνο  :  210-9098.468 
FAX  :  210-9098.453 
Ε-ΜΑΙL: chry.andrikopoulou@minpress.gr ,  
 
 

           

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), 

όπως ισχύει . 

ii. του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 

iii. 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 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 

ισχύει. 
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viii. 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. –

–

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. 4339/2015 ( Α΄133 ) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης …………………… και 

άλλες διατάξεις».  

xiv. του άρθρου 57 του Ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως46 της Οδηγίας 

2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 

ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των 

Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης 

Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) 

«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη 

δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για 

την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού» (Α΄ 125) 

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 β. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 

Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
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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). 

xviii. του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 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) 

xx. του Π.Δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’ 169), όπως ισχύει,  

 

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 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 

σχέσεων και 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. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20/27-01-2015), 

iv. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116), 

v. της υπ’ αριθμ. Υ11/2015 (Β΄ 2109) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά», 

vi. της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’ 

103) 

vii. 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). 

viii. του άρθρου 2 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 4297/2016 (Β΄ 518/1.3.2016) απόφασης του 

Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της 
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διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 

προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής 

διαδικασίας». 

ix. της υπ’ αριθμ. 4257/29-02-2016 απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής 

Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. 

x. του υπ’ αριθμ. ΔΑΕ/475/27-07-2016 νέου Εγκριτικού Σημειώματος της 

Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης περί της διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για 

τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ 

αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας. 

xi .  της υπ’ αριθμ. 14767/28-07-2016 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 75088. 

xi i .  του  υπ’ αριθμ.  27/04-08-2016 Πρακτικού  της Τριμελούς Επιτροπής 

Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Εγκρίνουμε το  υπ’ αριθμ. 27/04-08-2016 πρακτικό  της Τριμελούς 

Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και αναθέτουμε  στην εταιρεία 

«SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ,  με έδρα την  Κηφισιά ,  Αχαΐας  3 και  

Τροιζηνίας, Τ.Κ.  14564 ,  ΑΦΜ: 997985169 ,  ΔΟΥ:  ΦΑΕ  Αθηνών ,  η οποία 

και μειοδότησε ,  τον  σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση στην Γ.Γ.Ε.Ε. του 

πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, 

βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του 

Υπουργού Επικρατείας για την δημοπρασία χορήγησης (4) αδειών παρόχων 

περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 

εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για 

μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).  

 

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου 
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(39.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
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Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 
 
Οι αναλυτικοί όροι της ανωτέρω συνεργασίας θα ορισθούν λεπτομερώς στη σχετική 
Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας και της αναδόχου εταιρείας.   

                               

                                      ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

     

 

              

               ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Αχαΐας 3 και Τροιζηνίας, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά (μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος) 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

- Δ/νση Άμεσης Ενημέρωσης, Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

- Πρόεδρο ή Αναπληρώτρια Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 

Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε. (κ. Γεώργιος Καλύβας ή κ. Ιωάννα Κακαλίδη) 

- Πρόεδρο ή Γραμματέα της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής της Γ.Γ.Ε.Ε. Διενέργειας 

Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) τηλεοπτικών αδειών (κ. Χρήστου 

Δουληγέρη ή κ. Ευγένιου Μονεμβασίτη) 
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