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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

  

ΘΘέέμμαα::  ««ΑΑππόόφφαασσηη  ααννάάθθεεσσηηςς  ππααρροοχχήήςς  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ππρροοςς  ττοο  
ΕΕλλλληηννιικκόό  ΔΔηημμόόσσιιοο,,  όόππωωςς  εεκκππρροοσσωωππεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΔΔιιααχχεειιρριισσττήή  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  
σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  κκααιι  ππααθθηηττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕΡΡΤΤ  ΑΑ..ΕΕ..  κκααιι  ττωωνν  θθυυγγααττρριικκώώνν  ττηηςς,,  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  
άάμμεεσσηη  σσύύσστταασσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  εεννδδιιάάμμεεσσοουυ  φφοορρέέαα  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΡΡααδδιιοοττηηλλεεόόρραασσηηςς  μμέέχχρριι  ττηη  
δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκααιι  μμεεττάάββαασσηη  σσττοο  ννέέοο  φφοορρέέαα  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  οο  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  κκααιι  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  
δδιιααδδιικκαασσίίααςς  εεππιιλλοογγήήςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ»» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 

2. Του Ν. 2362/95 Κώδικας Δημόσιου λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις, όπως τυποποιήθηκε με τον νόμο 3871(ΦΕΚ 141Α/17-8-2010) και ισχύει. 

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

4. Του Ν. 2859/2000 περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65A),  

5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας» και άλλες διατάξεις. 

6. Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.). 

7. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση 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. 
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8. Την άμεση ανάγκη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων 
του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, με στόχο την άμεση 
σύσταση και λειτουργία του ενδιάμεσου φορέα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μέχρι τη 
δημιουργία και μετάβαση στο νέο φορέα και ειδικότερα ο σχεδιασμός και υλοποίηση 
της διαδικασίας επιλογής προσωπικού. 

9. Την υπ’ αριθμ. 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 με τις υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/12.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 
1423/12.06.2013), ΟΙΚ 05/19.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1483/19.06.2013) και ΟΙΚ 06/08.07.2013 
(ΦΕΚ Β’ 1675/08.07.2013) κοινές Αποφάσεις των ως άνω Υπουργών, 

10.  Την υπ’ αριθμ. 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. Το πρακτικό Νο 4/10.09.13 της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της αριθ.οικ.2/11.5.2013 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με το οποίο εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη, 

12. 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. 

ααπποοφφαασσ ίί ζζοουυμμεε   
 
Την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης προς το Ελληνικό Δημόσιο, 
όπως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού 
και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, με στόχο την άμεση σύσταση και 
λειτουργία του ενδιάμεσου φορέα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μέχρι τη δημιουργία και 
μετάβαση στο νέο φορέα και ειδικότερα το σχεδιασμό και υλοποίηση της διαδικασίας 
επιλογής προσωπικού, στην εταιρεία «ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», συνολικής 
δαπάνης 58.500,00€ (πενήντα οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α και φόρων. 
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Ακριβές αντίγραφο 
       Γκίκας Μάναλης 
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