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Ανάθεση στη µειοδότρια εταιρεία « ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.»,
του έργου της εκτέλεσης υπηρεσιών µαγνητοφώνησης, αποµαγνητοφώνησης,
βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης κλπ.
συνεντεύξεων, ηµερίδων,
συνεδρίων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας & Τουρισµού (τ. Υπ.Υ.Με.∆ι.) για το έτος 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις

διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις Εµπορικές συναλλαγές» .
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε τη Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν.4155/2013 (εφαρµοζοµένου αναλογικά).
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335).
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1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων..».
1.8 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις,
ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015».
1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος,
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
1.10 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06=2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
1.12 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-08-2014) «Οργανισµός του Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων».
1.13 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.14 του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.

Τις αποφάσεις µε αριθµούς :

2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/9-8-2010 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».
2.4 οικ. 2534/04-11-2014 κ.υ.α. του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής….».
2.5 οικ. 40898/5356/14-08-2013 κ.υ.α. «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.6 Οικ.2815/254/15-01-2015 της ∆/νσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού περί
συγκρότησης επιτροπών προµηθειών.
2.7 ∆Ο∆/12660/1659/Φ.ΑΝ./27-02-2015 περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του τ. Υπ.Υ.Με.∆ι., συνολικού ποσού #6.000,00 €#,
η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 23425 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της
Υ.∆.Ε., για την µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση κλπ. θέσεων - συνεντεύξεων της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού.
3. Το από 19-02-2015 έγγραφο του Τµήµατος Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.).
4. Το υπ’ αριθµ. 12055/1117/20-02-2015 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
5.

Την υπ.αρ.13369/1244/26-02-2015 προσφορά της εταιρείας «Ρ. ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.».

6. Την υπ’ αριθµ. 13367/1243/26-02-2015 προσφορά της εταιρείας
ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.».
7. Την υπ’ αριθµ. 13642/1269/27-2-2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.».

«ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ

προσφορά της εταιρείας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1 Αναθέτουµε στη µειοδότρια εταιρεία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.».
(∆ιεύθυνση: Ξάνθης 12 & Ποσειδώνος, Τ.Κ.144 51 Μεταµόρφωση, τηλ.: 210 3805459,
Α.Φ.Μ.: 095738700 - ∆ΟΥ Ν. Ιωνίας Αττικής) το έργο της εκτέλεσης υπηρεσιών
µαγνητοφώνησης, αποµαγνητοφώνησης, βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης κλπ.
συνεντεύξεων, ηµερίδων, συνεδρίων
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (τ. Υπ.Υ.Με.∆ι.) για το έτος 2015, ως
εξής:
Α/Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ
1. Μαγνητοφώνηση των Συνεντεύξεων Τύπου- οµιλιών σε συνέδρια,
ηµερίδες κλπ. σε διπλή ψηφιακή εγγραφή και άµεση 170,00€/εκάστη
αποµαγνητοφώνηση µε σύνδεση µε την έδρα του αναδόχου µέσω
telephone capler - internet, στοιχειοθεσία σε Η/Υ για διάρκεια µέχρι
3 ώρες
2. Μαγνητοφώνηση και άµεση αποµαγνητοφώνηση, στοιχειοθεσία σε
Η/Υ συνεντεύξεων, οµιλιών σε Μ.Μ.Ε.
α) σε τηλεοπτικές εκποµπές
100,00€ /ώρα
β) σε ραδιοφωνικές εκποµπές
50,00€ / εκάστη
γ) δηλώσεις σε Μ.Μ.Ε.
75,00€ /εκάστη
3. Μαγνητοφώνηση σε διπλή ψηφιακή εγγραφή Συνεντεύξεων, 60,00€ εκδήλωση
Ηµερίδων, Συνεδρίων κλπ. (µε τεχνικό εξοπλισµό και ηχολήπτη του
αναδόχου
4. Αποµαγνητοφώνηση και στοιχειοθεσία σε Η/Υ και παράδοση των
60,00€/ ώρα
πρακτικών εντός 2-3 εργάσιµων ηµερών
5. Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων Υπουργείου
280,00€/εκδήλωση
6. Φωτογραφική κάλυψη Εκδηλώσεων Υπουργείου
160,00€ /εκδήλωση
Οι παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.

2

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων
ευρώ #6.000,00€# (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23%) και θα αντληθεί από
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., οικονοµικού έτους 2015,
στο φορέα 39/110 και Κ.Α.Ε. 0845. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προϋπολογισθείσα
πίστωση δεν επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτος, είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν πιστώσεις στον εκτελούµενο προϋπολογισµού του τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.

3

Η πληρωµή θα γίνεται σε µηνιαία βάση. Στον ανάδοχο θα γίνει άπαξ κράτηση ύψους
0,10% επί της καθαρής αξίας της σύµβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.4013/2011, που εφαρµόζεται και
σε συµπληρωµατική σύµβαση. Επίσης σε κάθε πληρωµή θα παρακρατείται ο νόµιµος
φόρος εισοδήµατος 8%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

4

Η εντολή στον ανάδοχο για εκτέλεση υπηρεσιών, η παρακολούθηση, η
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εν λόγου έργου και η σύνταξη των
σχετικών βεβαιώσεων θα γίνεται από το Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του τ.
Υπ.Υ.Με.∆ι.
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5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει άµεσα στην Υπηρεσία µας για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη
εκπροσώπησή του.
6 Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου
αυτής της απόφασης, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες, από τον Κανονισµό προµηθειών
∆ηµοσίου (π. ∆. 118/2007), κυρώσεις.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων
2 «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.»
Ξάνθης 12 & Ποσειδώνος
Τ.Κ.144 51 - Μεταµόρφωση

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1- τ. ΥΠ.Υ. ΜΕ.∆Ι.:
α) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
β ) Γενικό ∆ιευθυντή Οικον. Υπηρεσιών
2- «ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.»
Ποσειδώνος 23 και Συντ. ∆αβάκη
Τ.Κ.144 51 - Μεταµόρφωση
3- «Ρ. ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
25ης Μαρτίου 34 - Τ.Κ.151 27 Μελίσσια
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η ∆ Ι ΑΝ Ο Μ Η
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. κ.Σοφοκλή Λαζαρίδη
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