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Α.Π.:   1279/Η 
 

  ΑΠΟΦΑΗ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ 
επιχειριςεισ) του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Αϋ/22.3.1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν 
Δθμοςίων Τπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
και δθμιουργία ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ 
υναλλαγϊν επί Σίτλων με Λογιςτικι Μορφι (Άυλοι Σίτλοι) και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2) του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 
άλλεσ διατάξεισ 

3) του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυκμίςεισ για 
τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία των 
ΟΣΑ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (Α’ 102). 

4) του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007), όπωσ ιςχφει 
5) του άρκρου 6 του ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια – φςταςθ Ειδικοφ 
υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει (A’51). 

6) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 
112). 

7) του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 
8) του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου υμβάςεων-Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Προπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ. 
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10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρκρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), 
όπωσ ιςχφει. 

10) τθσ παρ. Η : «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 
16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» του Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

11) του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει (Α’ 167). 

12) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Κα-
ταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου 
Σομζα – Σροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

13) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
(Α’143), όπωσ ιςχφει 

14) του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των 
Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 29) 

15) του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, (Αϋ 147). 

16) του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ 
διατάξεισ», (Αϋ 94). 

17) του άρκρου 70 του ν. 4445/2016 «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, 
Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και 
Κοινωνικισ υνοχισ, ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ 
διατάξεισ του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 236). 

18) του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν 
κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (Α’ 98), όπωσ ιςχφει 

19) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» (Αϋ 34) 

20) του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 145) 
21) του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Τπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Τπουργείου 
Σουριςμοφ, ςφςταςθ Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Τπουργείου 
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετονομαςία 
Τπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», (Αϋ 208). 

22) του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν», (Αϋ 210). 

23) του π.δ. 82/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ» (Α’117),  

24) τθσ αρικμ. Τ11/2015 Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων 
ςτον Τπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Παππά» (Βϋ 2109), 

25) τθσ αρικμ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ  του Πρωκυπουργοφ και του 
Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ», (Τ.Ο.Δ.Δ.’ 
103). 

26) τθσ υπ’ αρικμ. 1191/14-03-2017 ΚΤΑ «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 
4412/2016 (Αϋ 147)», (Βϋ 969),  
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27) τθσ υπ’ αρικμ. 17240/07.09.2017 Κοινισ Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του 
Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ «Παφςθ τθσ 
ανάκεςθσ ςτο Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ τθσ παράλλθλθσ 
εκτζλεςθσ των κακθκόντων του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Ψθφιακισ 
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ και ανάκεςθ κακθκόντων Γενικοφ 
Γραμματζα του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 437),  

28) τθσ υπ’ αρικμ. 2652/2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κ. Νικόλαου Παππά  με κζμα «Μεταβίβαςθ 
του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα 
του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, ςτουσ 
Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διευκφνςεων 
και Σμθμάτων) τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Τπουργείου και ςτουσ 
Προϊςταμζνουσ των Αυτοτελϊν Σμθμάτων Νομικισ Τποςτιριξθσ, 
Κοινοβουλευτικοφ ελζγχου και Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ και Εςωτερικοφ 
Ελζγχου του Τπουργείου» (Β’3204), 

29) των υπ’ αρικμ. 6476/03-04-2017, 10776/06-06-2017, 641/17-10-2017 και 
11473/20-11-2017 αποφάςεων ςυγκρότθςθσ και τροποποίθςθσ τθσ ςφνκεςθσ, 
αντίςτοιχα, τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν 
Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ.Ψθ.Π.Σ.&Ε., 

30) το υπ’ αρικμ. ΔΔΜΕ/184/24-10-2017 Εγκριτικό ημείωμα (ΑΔΑΜ: 
17REQ002149162) τθσ Δ/νςθσ Διπλωματίασ Μζςων Ενθμζρωςθσ, Σμιμα 
Δθμοςίων χζςεων και Εκδθλϊςεων, ςχετικά με τθν ζγκριςθ δαπάνθσ φψουσ 
55.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ, για τθ διεξαγωγι 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ παραγωγισ 12 τθλεοπτικϊν spots για 
τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ 
πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ,  

31)  τθν υπ’ αρικμ. 811/Η/2-11-2017 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ (ΑΔΑ: 
7ΣΤΛ465ΧΘ0-14Τ, ΑΔΑΜ:17REQ002190000), θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν με α/α 86011,  

32) τθν υπ’ αρικμ. 919/Η/9-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΔ8465ΧΘ0-ΜΓΘ, ΑΔΑΜ: 

17PROC002215234) Απόφαςθ για τθ διενζργεια του εν κζματι ςυνοπτικοφ 

διαγωνιςμοφ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

33)  τα υπ’ αρικμ. 50/23-11-2017 και 52/30-11-2017 πρακτικά τθσ Σριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ.Ψθ.Π.Σ.Ε., όπου ςτο δεφτερο πρακτικό τθσ 

θ Επιτροπι ειςθγείται τθν κιρυξθ του εν κζματι διαγωνιςμοφ ωσ άγονου. 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 

Εγκρίνουμε τα υπ’ αρικμ. 50/23-11-2017 και 52/30-11-2017 πρακτικά τθσ Σριμελοφσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ.Ψθ.Π.Σ.Ε. και κηρφςςουμε το ςυνοπτικό  
διαγωνιςμό για τθν παραγωγι 12 τθλεοπτικϊν spots για τθν προβολι τθσ χϊρασ 
μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ, ωσ 
άγονο, κακϊσ οι προςφορζσ των δφο (2) διαγωνιηόμενων εταιρειϊν απορρίπτονται 
κατά τον ζλεγχο των «Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ», για τουσ λόγουσ που 
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αναλυτικά αναφζρονται ςτο με αρικ. πρωτοκόλλου  52/30-11-2017 Πρακτικό τθσ 
Επιτροπισ. 

τουσ διαγωνιηόμενουσ επιςτρζφονται ςφραγιςμζνοι οι υποφάκελοι των 
προςφορϊν τουσ που δεν αποςφραγίςτθκαν, ιτοι τθσ «Σεχνικισ Προςφοράσ» και 
«Οικονομικισ Προςφοράσ». 

 

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  

          Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Τπ.Ψη.Π.Σ.&Ε. 

 

                           Γεώργιοσ Φλωρεντήσ  

 
 
Κοινοποίηςη: 
1. Λάηαροσ Καραοφλθσ “INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS” Email: 
info@infotechs.gr  
2. Εταιρεία «ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΙΚΕ» Email: 
projects@katakoryfo.gr   
 
Εςωτερική Διανομή: 
- Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Τπουργείου Ψθ.Π.Σ.Ε. 
- Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 
- Διεφκυνςθ Διπλωματίασ Μζςων Ενθμζρωςθσ 
- Πρόεδρο τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ διενζργειασ πρόχειρων διαγωνιςμϊν (Τπόψθ 
κασ Μ. Βαξεβανίδου). 
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