
 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(Tομέας Μακεδονίας και Θράκης) 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,                                    
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                               
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη                         
Πληροφορίες: Β. Σκεύη, Μ. Πριτσή, Τ. Στεργιούλα 
Τηλέφωνο: 2310 379 -229,-208,-204 
Τηλ/πο: 2310 285250 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: symvaseis@mathra.gr    
 

Θέμα: Ανάθεση στην επιχείρηση με την επωνυμία «Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» της 
καταχώρισης διαφημιστικής προβολής για τις δράσεις του Υπουργείου και τα 
προγράμματα που είναι σε εξέλιξη. 

 
       ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει.  

β) Του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

γ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2.  Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α').   

3. Το Π.Δ. 22/2019 Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών» (Α΄ 27). 

4. Το Π.Δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 

(Α΄ 28)  

5. Tην υπ΄ αρ. 13901/01-03-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εσωτερικών που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών 

Ελευθερία Χατζηγεωργίου» (ΦΕΚ 717 Β΄). 

6. Το υπ΄ αρ. 2719/09.05.2019 Πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 19REQ004912527/2019-05-09. 

   

Θεσσαλονίκη,    13-05-2019 
Αρ. Πρωτ.:          2845 
 

 

Προς:  
Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
EMAIL: info@statusradio.gr  
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7 Την υπ’ αρ. 2722/09.05.2019 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, που 

αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΜΘΗ465ΧΘ7-ΛΥΒ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 19REQ004920277/2019-05-10 και καταχωρήθηκε με α/α 

54283 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας.  

8. Την υπ’ αρ. 2740/10.05.2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.   

9. Την υπ’ αρ. 2845/13.05.2019 προσφορά της επιχείρησης «Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την ανάθεση στην επιχείρηση με την επωνυμία «Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 

εφεξής Ανάδοχος που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη με 800285906 και Δ.Ο.Υ. 

Αλεξανδρούπολης, της διαφημιστικής καταχώρισης στην ιστοσελίδα statusradio.gr ενός 

διαφημιστικού banner 300*250, που αποστέλλεται ως συνημμένο, για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) ημερών μετά την κοινοποίηση της απόφαση ανάθεσης.   

2. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας ο Ανάδοχος θα πρέπει 

επικοινωνήσει με το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας: 

α) είτε αποστέλλοντας στο (gliask@mathra.gr ή mouratidou@mathra.gr)  την 

ενημέρωση για την ημερομηνία έναρξης της καταχώρισης (ενδεικτικά αποστέλλοντας μια 

εκτύπωση print screen του portal ή της δικτυακής πύλης που καταχωρήθηκε το banner με 

εμφανή την ημερομηνία του φυλλομετρητή),  

β) είτε ανακοινώνοντας την ημερομηνία έναρξης της καταχώρισης τηλεφωνικά στα 

2310379305, 2310 379130.   

Για την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας το τμήμα θα εκδώσει 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

3. Η συνολική οικονομική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 

δέκα ευρώ (310,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 

εξήντα ευρώ (60,00€). 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 

του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 (Α΄147).  
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5. Η πληρωμή θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420906001 του Τακτικού Προϋπολογισμού της 

Αναθέτουσας Αρχής  Ειδικού Φορέα 1007-503-0000000 Οικονομικού έτους 2019. Η πληρωμή 

θα γίνει σε ευρώ μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.  

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει : 

α)Τιμολόγιο  

β)Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

δ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης -όπου φαίνεται ο αριθμός 

ΙΒΑΝ του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας ή σχετική εκτύπωση από τραπεζικό σύστημα 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

  
Συνημμένο : 1 banner σε ηλεκτρονική μορφή 
                 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Εσωτερική  Διανομή (ηλεκτρονικά): 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γενική Διεύθυνση 
3. Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας 
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