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Έγκριση του από 04-06-2018 Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την:
«Εκτέλεση υπηρεσιών μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιντεοσκόπησης και
φωτογράφησης κ.λπ. συνεντεύξεων, ημερίδων, συνεδρίων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για τα έτη 2018-2019».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2015) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.4 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.5 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων…», όπως
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.6 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α’/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.9 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
1.10 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», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.11 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/06-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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1.12 της υποπαραγράφου Γ1: «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
1.13 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.14 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.15 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.16 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.17 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης …».
1.18 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.19 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οικ. 509/11/03-01-2017 (ΦΕΚ 61/Β΄/19-01-2017) του Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α' 220)».
Οικ. 20871/21.03.2017 (ΦΕΚ 153/ΥΟΔΔ/29-03-2017) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών με την οποία διορίστηκε ο Αθανάσιος Βούρδας του Χρήστου στη θέση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911/Β΄/01-06-2017) του Υπουργού και της Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού”,
κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του
Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1.

Τη με αριθμ. πρωτ.οικ:86822/5532/4-12-2017 & (ΑΔΑ:ΨΨ2Β465ΧΘΞ-ΑΤ1 και ΑΔΑΜ: 18REQ002544452 1501-2018 ) Απόφαση Έγκρισης προανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης για την «Εκτέλεση υπηρεσιών
μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης κλπ. συνεντεύξεων,
ημερίδων, συνεδρίων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα έτη 2018
και 2019».

2.

Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/2888/843/Φ.ΑΝ./31-01-2018 (ΑΔΑ:67Γ3465ΧΘΞ-ΕΚΨ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης για την «Εκτέλεση υπηρεσιών μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιντεοσκόπησης και
φωτογράφησης κλπ. συνεντεύξεων, ημερίδων, συνεδρίων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για το έτος 2018».

3.

Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 2751/174/12-01-2018 (18REQ002543724) Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση
της ως άνω αναφερόμενης υπηρεσίας.
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Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.6909/563/30-01-2018 Διακήρυξη 3/2018 του συνοπτικού διαγωνισμού,
για την «Εκτέλεση υπηρεσιών μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιντεοσκόπησης και
φωτογράφησης κλπ. συνεντεύξεων, ημερίδων, συνεδρίων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για το έτος 2018 και 2019».
5. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά από την εταιρεία: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.
6. Το από 14-02-2018 πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών
7. Το υπ΄αριθμ. 12910/1125/15-03-2018 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής προς τον μοναδικό
υποψήφιο για υποβολή βελτιωμένης προσφοράς.
8. Την από 16-03-2018 προσφορά με βελτιωμένη τιμή του υποψηφίου.
9. Την από 28-03-2018 προσφορά με εκ νέου βελτιωμένη τιμή του υποψηφίου ανάδοχου
αναφορικά με τις δύο (2) υπηρεσίες με α/α 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ της υπ΄αριθμ.
οικ:6909/563/30-01-2018 διακήρυξης αριθμ. 3/2018.
10. Το από 25-04-2018 πρακτικό της επιτροπής, η οποία ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο την
εταιρεία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε..
11. Την υπ΄αριθμ. 34315/2891/15-05-2018 απόφασή μας περί προσωρινής κατακύρωσης για την
«εκτέλεση υπηρεσιών μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης,
βιντεοσκόπησης και
φωτογράφησης κ.λπ. συνεντεύξεων, ημερίδων, συνεδρίων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για τα έτη 2018-2019».
12. Το από 04-06-2018 πρακτικό της επιτροπής, με το οποίο προτείνει, μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, την κατακύρωση στην εταιρεία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.»
4.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποδεχόμαστε την ομόφωνη πρόταση της αρμόδιας επιτροπής και κατακυρώνουμε στην εταιρεία
«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.». (Διεύθυνση: Ξάνθης 12 & Ποσειδώνος, Τ.Κ.144 51,
Μεταμόρφωση, τηλ.: 210 3805459, Α.Φ.Μ.: 095738700 - ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Αττικής) την εκτέλεση
υπηρεσιών μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης κλπ.
συνεντεύξεων, ημερίδων, συνεδρίων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, για τα έτη 2018 και 2019, ως εξής:
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Είδος υπηρεσιών

Τιμή
χωρίς
Φ.Π.Α.

H παροχή Υπηρεσιών θα παρέχεται
όλες τις ημέρες και ώρες του έτους,
με ενιαία τιμή
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων
τύπου- ομιλιών σε συνέδρια, ημερίδων
κ.λπ. σε διπλή ψηφιακή εγγραφή και
άμεση απομαγνητοφώνηση με σύνδεση
με την έδρα του αναδόχου μέσω
telephone
capler
internet,
στοιχειοθεσία σε Η/Υ για διάρκεια μέχρι
τρεις
(3)
ώρες
(σε
περίπτωση
μεγαλύτερης διάρκειας η αμοιβή θα
αυξάνεται αναλογικά).
Μαγνητοφώνηση
και
άμεση
απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθεσία σε
Η/Υ συνεντεύξεων, ομιλιών σε Μ.Μ.Ε.:
α) σε τηλεοπτικές εκπομπές
β) σε ραδιοφωνικές εκπομπές
γ) δηλώσεις σε Μ.Μ.Ε.
Οι τιμές θα δίνονται εφάπαξ ανά
εκπομπή.
Άμεση
απομαγνητοφώνηση,
στοιχειοθεσία σε Η/Υ συνεντεύξεων,
ομιλιών σε Μ.Μ.Ε.:
α) σε τηλεοπτικές εκπομπές
β) σε ραδιοφωνικές εκπομπές
γ) δηλώσεις σε Μ.Μ.Ε.
Οι τιμές θα δίνονται εφάπαξ ανά
εκπομπή.
Μαγνητοφώνηση σε διπλή ψηφιακή
εγγραφή
συνεντεύξεων,
ημερίδων,
συνεδρίων κλπ. (με τεχνικό εξοπλισμό και
ηχολήπτη του αναδόχου)
Οι τιμές θα δίνονται εφάπαξ ανά
εκδήλωση.
Απομαγνητοφώνηση και στοιχειοθεσία
σε Η/Υ και παράδοση των πρακτικών έως
δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Οι τιμές θα δίνονται ανά συνεδρίαση.
Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων Υπουργείου
Οι τιμές θα δίνονται εφάπαξ ανά
εκδήλωση.
Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων
Υπουργείου
Οι τιμές θα δίνονται εφάπαξ ανά
εκδήλωση.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Μετά Φ.Π.Α.

Ποσό
24%

Συνολική τιμή

Ποσό
Ολογράφως
μετά
Φ.Π.
Α
99,20€ Ενενήντα
εννέα ευρώ
και είκοσι
λεπτά

Αριθμητικά

80,00€

19,20€

70,00€/
εκπομπή

16,80€

86,80€

Ογδόντα
έξι ευρώ
και ογδόντα
λεπτά

86,80€

70,00€/
εκπομπή

16,80€

86,80€

Ογδόντα
εξι ευρώ
και ογδόντα
λεπτά

86,80€

35,00€/

8,40€

43,40€

Σαράντα
τρία ευρώ
και
σαράντα
λεπτά

43,40€

60,00€/
συνεδρίασ
ης

14,40€

74,40€

74,40€

50,00€/
εκδήλωση

12,00€

62,00€

Εβδομήντα
τέσσερα
ευρώ και
σαράντα
λεπτά
Εξήντα δύο
ευρώ

30,00€/
εκδήλωση

7,20€

37,20€

37,20€

395,00€

94,80€

489,80
€

Τριάντα
επτά και
είκοσι
λεπτά
Τετρακόσια
ογδόντα
εννέα ευρώ
και ογδόντα
λεπτά

εκπομπή
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2. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ #15.000,00 €#
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%) και θα αντληθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του ΥΠ.Υ.ΜΕ. για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019, στο φορέα 39/110 και Κ.Α.Ε. 0845.
3. Η παροχή των υπηρεσιών θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα περατωθεί στις 31-12-2019.
4. Η τριμελής επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών, απαρτίζεται από του κατώθι υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
α) Θεοδώρα Πλάκα (Πρόεδρος),
β) Ελεάνα Παχή ως μέλος και
γ) Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Ευγενία Ανεστοπούλου (Αναπληρώτρια Πρόεδρος),
β) Δήμητρα Γιολδάση, ως μέλος και
γ) Ορφέας Παφίτης, ως μέλος.
5. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνεται, ανά δίμηνο μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
τους από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και αφού ο Ανάδοχος υποβάλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
6. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κάτωθι κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v.
4412/2016 και
β) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v.
4412/2016
Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12
και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (σύμφωνα με
το ν. 4169/1961).
Επίσης, κατά την εξόφληση των υπηρεσιών θα παρακρατηθεί από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος
εισοδήματος 8%.
7. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της απόφασης ή
της εν συνεχεία συναφθησόμενης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.
8. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μέσο στον Ανάδοχο μετά την παρέλευση
του χρόνου άσκησης πιθανών ενδίκων μέσων.
9. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr),
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), που τηρείται στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr και στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
www.yme.gr και www.ggde.gr.
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10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, δια του νόμιμου εκπροσώπου του, άμεσα στην Υπηρεσία μας για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας το Φ.Ε.Κ., από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη
εκπροσώπηση αυτού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.».
Ξάνθης 12 & Ποσειδώνος, Τ.Κ.144 51, Μεταμόρφωση
2. Μέλη της επιτροπής παραλαβής
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
για την παραλαβή του έργου:
Τακτικά μέλη:
α) Θεοδώρα Πλάκα (Πρόεδρος)
β) Ελεάνα Παχή ως μέλος και
γ) Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου, ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Ευγενία Ανεστοπούλου (Αναπ/ια Πρόεδρος)
β) Δήμητρα Γιολδάση, ως μέλος και
γ) Ορφέας Παφίτης, ως μέλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.
α) Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σ. Λαζαρίδης
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