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  ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις) του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών 
Δημοσίων Υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

2) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις 

3) του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για 
την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία των 
ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 102). 

4) του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007), όπως ισχύει 
5) του άρθρου 6 του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (A’51). 

6) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
112). 

7) του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141). 
8) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 
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10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), 
όπως ισχύει. 

10) της παρ. Ζ : «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

11) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει (Α’ 167). 

12) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Κα-
ταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

13) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
(Α’143), όπως ισχύει 

14) του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», (Α’ 29) 

15) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α΄ 147). 

16) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις», (Α΄ 94). 

17) του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές 
διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236). 

18) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει 

19) του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες  (A’   
194), όπως ισχύει 

20) του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’169) 

21) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208). 

22) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», (Α΄ 210). 

23) του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64),  

24) της αριθμ. Υ11/2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄ 2109), 

25) της αριθμ. 167/27.2.2015 κοινής απόφασης  του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης», (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 
103). 

26) της υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των 
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λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969),  

27) των υπ’ αριθμ. 6476/03-04-2017 και 10776/06-06-2017 αποφάσεων 
συγκρότησης και τροποποίησης της σύνθεσης, αντίστοιχα, της Τριμελούς 
Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στην Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

28) το υπ’ αριθμ. ΔΕΠ/587/2.6.2017  Εγκριτικό Σημείωμα της Δ/νσης Επικοινωνίας 
και Προβολής, σχετικά με την έγκριση δαπάνης ύψους 59.900,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για τη διεξαγωγή συνοπτικού 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση 
καθώς και τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής στο πλαίσιο διεξαγωγής 
του Athens Games Festival», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

29)  την υπ’ αριθμ. 11116/09-06-2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με α/α 48237. 

30) την υπ’ αριθμ. 12176/23-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΡΛ465ΧΘ0-ΗΓΥ – ΑΔΑΜ: 17PROC001579636) 
Απόφαση για τη διενέργεια του εν θέματι συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).  

31)  τα υπ’ αριθμ. 4/07-07-2017 και 6/10-07-2017 πρακτικά της Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, όπου σύμφωνα με το δεύτερο πρακτικό προτείνεται η κήρυξη του 
διαγωνισμού ως άγονου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Εγκρίνουμε τα υπ’ αριθμ. 4/07-07-2017 και 6/10-07-2017 πρακτικά της Τριμελούς 
Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. και κηρύσσουμε τον διαγωνισμό ως άγονο, λόγω του ότι, 
καμία εκ των δύο (2) υποψηφίων εταιρειών, που υπέβαλαν προσφορά στον εν θέματι 
διαγωνισμό, δεν περιλάμβαναν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» δύο (2) 
διακριτά έργα σε κάθε μία από τις τρεις (3) κατηγορίες, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 10 της σχετικής προκήρυξης.  

               ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
                                                         Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
                                                                    
 

                                                           Ελευθέριος Κρέτσος 

Κοινοποίηση: 
1. Εταιρεία ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ- “Media Suite” Email: info@mediasuite.gr  
2. Εταιρεία ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ –“Verticom” Email: info@verticom.gr  
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
- Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής 
- Πρόεδρο ή Αναπληρωτή Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων 
διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε. (Υπόψη κας Μ. Βαξεβανίδου ή κας Ζ. Χρηστίδου). 
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