
      

 

   
                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
       α. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της   Οδηγίας  
            2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
       β.  Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
       γ.   Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
       δ.   Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄).
       ε.  Του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α’/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του  
            Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
      στ. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
            των   αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
       ζ. Του Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  
            Υφυπουργών». 
       η. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων  
            Διοικητικών Τομέων  Υπουργείων».
       θ. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των  
             κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Την αριθμ. 1614/Υ1/2020 (ΦΕΚ 8 Β΄) Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή 

Υφυπουργού» ..., καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Την υπ’ αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση 

του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240) (ΑΔΑ: 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 2/87048/ΔΠΓΚ/04-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 

Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 σε αναλυτικό επίπεδο»(ΑΔΑ:6Ν9ΚΗ-Δ3Δ).
5. Τη με αριθμ. Φ/1/749/201267/Β1/19.12.2019 (ΑΔΑ:6Ζ9Φ46ΜΤΛΗ-Π6Μ) Υ.Α. «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Οικ. 

έτους 2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
6.   To άρθρο 287 του Ν.4738/2020 (Α΄207), με το οποίο παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 65 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου ((ΦΕΚ 68 Α΄/ 20-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

7. Το αριθμ πρωτ.    159181/B4/20-11-2020 Αίτημα του Διατάκτη σχετικά με τη παραγωγή 90 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για 
μαθητές Δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των 
Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2020-21, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας 

       COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού (AΔΑΜ: 20REQ007687089). 
8. Το αριθμ.  ΥΣ 6505 17-11-2020 της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία.               
9.  Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. οικ. έτους 2020, Ε.Φ. 1019-206-0000000 & Λογαριασμού Πίστωσης 6ου βαθμού 2420989001 
«Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για την προμήθεια υπηρεσιών παραγωγής 90 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές 
Δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δημοτικών 
Σχολείων σχολικού έτους 2020-21, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού. Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 της  Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α΄/ 20-03-2020).

Συγκεκριμένα η δαπάνη περιλαμβάνει :

1.τo κόστος για τη διάθεση όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών από εξειδικευμένο 
προσωπικό: α) για την παραγωγή 90 επεισοδίων με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων από δασκάλους Δημοτικού, 
διάρκειας 30 λεπτών έκαστο, β) για την παραγωγή 68 μαγνητοσκοπήσεων με διερμηνεία των βασικών μαθημάτων στην ελληνική 
νοηματική γλώσσα.
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2.το κόστος παροχής γραφιστικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων εικαστικών στοιχείων που θα εμφανίζονται επί 
του μαγνητοσκοπημένου υλικού

3.το κόστος παροχής υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και υποτιτλισμού για τα 90 επεισόδια με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις 
σχολικών μαθημάτων 

4.το κόστος διενέργειας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid tests) για covid-19 εβδομαδιαίως για όλους τους συντελεστές παραγωγής 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ/ΓΓΣΠ/627322/3851/9-11-20).

H ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ      
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                   ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 
€)  είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού διάθεσης του Ειδικού Φορέα 1019-206-
0000000 και Λογαριασμού πίστωσης 6ου βαθμού 2420989001, και β) η συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 1α του αρθ.4 του πδ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με α/α   85108  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Υπόλοιπο προς ανάληψη:     524.502,00 €                 

       Μαρούσι,    20 / 11 /2020
        Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ.

       Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ

ΑΔΑ: 977546ΜΤΛΗ-ΖΙΔ
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