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Αθήνα,26Αυγούστου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 55848

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών προβολής και εκτύπωσης
τυπογραφικού υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής – χορηγίας του
Υπουργείου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Πρέσπες 2022».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
β. του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει.
γ. των αρ. 35, 36 και 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει με το άρθρο 119
παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.
2. Την αριθ: 19232/20-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΩΜ46ΜΤΛ6-ΡΚΠ) Υπουργική Απόφαση «Διορισμός
της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).
3. Την με αριθμ. πρωτ.: 22169/05.04.2022 Απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και προμηθειών και επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και των προσφυγών σύμφωνα με το ν. 4412/2016 για το έτος 2022 (ΑΔΑ:
ΨΛΟΗ46ΜΤΛ6-6Τ2), όπως ισχύει.
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4. Το με αριθμ. πρωτ.: 55324/25.8.2022 έγγραφο του Αν. Υπουργού Εσωτερικών για την
παροχή οικονομικής αρωγής - χορηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις «Πρέσπες 2022».
5. Τη με Α.Π.: 55500/25-8-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011145225) πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς - Πρωτογενές Αίτημα.
6. Την με αριθμό 80/26-8-2022 (Α/Α: 52/22-6-2022) οικονομική προσφορά της εταιρείας
με τον δ.τ. <<ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΟΕ>>, με προσφερόμενη τιμή 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ.
7. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης για την προμήθεια
διαφημιστικού υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής - χορηγίας του Υπουργείου
Εσωτερικών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Πρέσπες 2022», είναι εντός του εγκεκριμένου
ποσοστού διάθεσης, βάσει της αριθ.: 55516/26-8-2022 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και της με
α/α 67630 καταχώρισής της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:
ΨΞ1846ΜΤΛ6-ΙΘΚ, ΑΔΑΜ: 22REQ011146114).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Τη, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας υπηρεσιών προβολής και εκτύπωσης τυπογραφικού

υλικού, στο πλαίσιο παροχής οικονομικής αρωγής – χορηγίας του Υπουργείου στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις «Πρέσπες 2022», στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΟΕ», με δ.τ.
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΟΕ» και έδρα στην Φλώρινα, Γωνία Πουλέκα-Αβέρωφ 0 Τ.Κ. 53100, ΑΦΜ:
998563585, ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΕΜΗ: 17096355000, ως εξής:

Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ
Δημιουργικό εντύπων για τις εκδηλώσεις των Πρεσπών 2022
Εκτύπωση προσκλήσεων 2 όψεων (τετράχρωμα) και φακέλων για
τις Εκδηλώσεις των Πρεσπών ( διαστ.18Χ20 cm)
Εκτύπωση τετρασέλιδων προγραμμάτων, 2 όψεων (τετράχρωμων)
για τις Εκδηλώσεις των Πρεσπών 2022 ( διαστ.25Χ35cm)
Εκτύπωση flyer 2 όψεων (τετράχρωμων) για τις Εκδηλώσεις των
Πρεσπών 2022 ( διαστ.17,5Χ25cm)
Banner pvc ) για τις Εκδηλώσεις των Πρεσπών 2022
(διαστ.1Χ2m)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

800
2500
2500
20

2.Η ανάδοχος εταιρεία θα προβεί στην ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της
υπ’ αριθμ. 80/26-8-2022 οικονομικής προσφορά της και της με αριθμό 55500/25-8-2022
(ΑΔΑΜ: 22REQ011145225) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3.Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52 €) πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) και βαρύνει τις πιστώσεις
του ΑΛΕ 2420989001, του ΕΦ 1007-206 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου
Εσωτερικών οικονομικού έτους 2022.
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Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομά
της κατόπιν της σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
4.Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ που θα βαρύνει
το ΥΠ.ΕΣ.
5.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανωτέρω ειδών θα γίνει από την αρμόδια
επιτροπή του Υπουργείου που συγκροτήθηκε με την Α.Π.: 22169/05.04.2022 απόφαση, ως
ισχύει, η οποία έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής και τη
σύνταξη του σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του
διοργανωτή των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το πρωτόκολλο παραλαβής θα υποβληθεί από
την Επιτροπή στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υποδομών του
ΥΠ.ΕΣ. (με κοινοποίηση στον ανάδοχο).
6.Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας παρακαλείται όπως προσέλθει άμεσα από την
κοινοποίηση της παρούσας, στα γραφεία της Δ/νσής μας (Σταδίου 31 – 4ος όροφος), για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
Κοινοποίηση:
1. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΟΕ
Email: papakosmas01@gmail.com
2. Οργανισμός Ποιλιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας
Email: org.pol.ekd.prespwn.flo@gmail.com
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αν. Υπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
3. Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
4. Τμήμα Προμηθειών
5. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
6. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής
 Μαρία Τζατζιμάκη /Ακριβή Μανούση (αναπλ. μέλος)
 Σελήνη Γιουρούκη /Σωτηρία Μπουρμπουδάκη (αναπλ. μέλος)
 Χαράλαμπος Κοντόπουλος /Αφροδίτη Μαχαίρα (αναπλ. μέλος)
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