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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

  
ΘΘέέμμαα::  ««ΑΑννάάθθεεσσηη  υπηρεσιών για άνοιγμα θυρών στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας 

Ραδιοτηλεόρασης στο Ραδιομέγαρο»» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19): «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

2. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247): «Κώδικας περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν. 2238/94 (άρθρο 55) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (περί 
παρακράτησης φόρου εισοδήματος) (ΦΕΚ  Α’151). 

4. Του Ν. 2859/2000: «περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,  

5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

6. Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

7. Της υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων».  

Περαιτέρω, έχοντας υπόψη: 
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8. Την υπ’ αριθ. Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ Β’ 1789) Υπουργική Απόφαση για τη «σύναψη, 
εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών αριθ. 2§5, 12, 13, 16 του Ν. 
2286/95». 

9. Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 02/11.06.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) του Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1414/11.06.2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 04/12.06.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) του Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1427/13.06.2013) 
«Πρόσληψη ειδικού διαχειριστή, με σύμβαση έμμισθης εντολής, για τη διαχείριση του 
συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών 
της που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο» 

11. Την άμεση ανάγκη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης για ανάθεση υπηρεσιών για άνοιγμα 
θυρών στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στο Ραδιομέγαρο, σύμφωνα 
με την από 18/11/2013 αίτηση παραγγελίας του υπευθύνου της αρμόδιας υπηρεσιακής 
μονάδας  

12.  Την υπ’ αριθ. 2949/20.11.2013 εισήγηση του Ειδικού Διαχειριστή προς την Επιτροπή 
Διαχείρισης για την έγκριση της δαπάνης προμήθειας για ανάθεση υπηρεσιών για 
άνοιγμα θυρών στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στο Ραδιομέγαρο, 

13. Το πρακτικό Νο 12/20-12-2012 της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της με αριθ.οικ.2/11.6.2013 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, με το οποίο εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη, 

Τις προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών "ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΤΟΣ", 
"ΠΑΝ.ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ", "BILLYSAFE", και "ΒΕΛΕΤΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ", καθώς και το Συγκριτικό 
Πίνακα τιμών, 

 

ααπποοφφαασσ ίί ζζοουυμμεε   
 

Εγκρίνουμε την απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με λήψη 
προσφορών μέσω fax, λόγω χαμηλότερης τιμής, στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ», για υπηρεσίες  ανοίγματος θυρών στις εγκαταστάσεις της 
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στο Ραδιομέγαρο, συνολικής δαπάνης 4.500,00€ πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 18/11/2013 προσφορά της εταιρείας. 

Η υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει άμεσα από την κοινοποίηση στην ανάδοχο  
εταιρεία της σχετικής αναγγελίας ανάθεσης. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
ανωτέρω προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εντός 30 ημερών από την 
υποβολή των νόμιμων παραστατικών και κατόπιν της προσκόμισης βεβαίωσης 
«προσήκουσας εκτέλεσης» της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας της Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν την εν λόγω προμήθεια θα 
περιγραφούν αναλυτικά στη Σύμβαση που θα ακολουθήσει και η οποία θα έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
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Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
επόμενη μέρα της κοινοποίησης της σχετικής αναγγελίας ανάθεσης, να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης. 

Ακριβές αντίγραφο 

 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 
 
     Γκίκας Μάναλης 
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