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ΘΕΜΑ: Επιμέλεια διοργάνωσης Ημερίδας του Υπουργείου Τουρισμού  
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 
Α/148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

3. Το 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 112/Α/13-7-2010) 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 
3400/Β/20-12-2012). 

6. Το Ν.3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004). 

7. Το άρθρο τέταρτο, παρ. 1, του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06.05.2010), όπως τροποποίησε (και ισχύει) το 
άρθρο 21, παρ. 1, α) και β) εδάφια του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/07.11.2000 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 : 
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 

8. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 160/Α/08.08.2014). 

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005). 
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10. Το Π.Δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 157/Α/20.10.2017)  
11. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση του 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» (Φ.Ε.Κ. 208/Α/4.11.2016). 

12. Το Π.Δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 
155/ Α΄/31.08.2021). 

13. Την αριθμ. 5157/24-3-2020(Υ.Ο.Δ.Δ./222/26-3-2020) Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 
«Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού». 

14. Την αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β) Υ.Α. αναφορικά με τις «Ρυθμίσεις για την παροχή 
Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από 
την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 32/16.01.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου του Υπουργού 
Τουρισμού και  την  οικονομική προσφορά . 

16. Το με αρ. πρωτ. 117/17.01.2023)(ΑΔΑΜ: 23REQ011994522 2023-01-17) αίτημα του Γραφείου 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής 
δαπάνης για το έτος 2023. 

17. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ 1265/20.1.2023 (ΑΔΑ:ΨΚ2Ρ465ΧΘΟ-ΖΑΟ) (ΑΔΑΜ:23REQ012013299 2023-01-
20) απόφαση αναφορικά με την δέσμευση πίστωσης στον λογαριασμό εξόδων ΑΛΕ 2420907001, 
με ειδικό φορέα 1045-501-0000000, το οποίο καταχωρήθηκε με α/α 11255 στο Βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών Πληρωμής  της Υπηρεσίας μας,  για το έτος  2023. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Αναθέτουμε την επιμέλεια της  Ημερίδας που διοργανώνει το Υπουργείο Τουρισμού  με τίτλο: 
«Ημερίδα Τουρισμός 2023»  που θα πραγματοποιηθεί 30/1/2023 στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis 
Athens, παρουσία 300 προσκεκλημένων (Υπουργών, στελεχών και φορέων του Τουρισμού), με 
απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, στην εταιρεία GR8 
COMMUNICATIONS ΙΚΕ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, με έδρα Αγ. 
Παρασκευής 107, Τ.Κ. 15234, στο Χαλάνδρι, με ΑΦΜ: 801538402, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ που κατέθεσε την 
σχετική προσφορά. Στην διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει αποτίμηση της τουριστικής σεζόν, θα 
συζητηθούν τα επόμενα σημαντικά βήματα στον τομέα του τουρισμού, μέσα από την παρουσίαση 
συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Τέλος θα τιμηθούν για την προσφορά τους στελέχη που έχουν 
συνεισφέρει διαχρονικά στην ανοδική πορεία των δεικτών του τουρισμού.                                                                                                                                               
2. Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
εξήντα ευρώ (23.560,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, οικονομικού έτους 2023 με ειδικό φορέα 1045–501-0000000, 
Α.Λ.Ε. 2420907001. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει: Ενοικίαση Αίθουσας και διαμόρφωσή της, 
catering, sitting, δημιουργία ταυτότητας, δημιουργία και επιμέλεια βίντεο, δημιουργία εικαστικών, 
δημιουργία banner-roll-up, δημιουργία προσκλήσεων,backdrop, εκτυπώσεις, οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό, φωτισμό, βιντεοσκοπική - φωτογραφική κάλυψη-υπηρεσίες μοντάζ και αναμνηστικές 
πλακέτες  όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προσφορά της  παραπάνω εταιρίας.   
3.  Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.   
4.  Η πληρωμή για όλα τα ανωτέρω θα γίνει μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή με έκδοση 
Χρηματικού εντάλματος στο όνομα της δικαιούχου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών 
Προμηθειών Διατάξεις. 
5.  Την παρούσα απόφαση θα ακολουθήσει σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και της  εταιρείας GR8 
COMMUNICATIONS IKE , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, με ανάλυση των όρων και των 
προϋποθέσεων της προμήθειας.      
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                                                                                                     Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 

 
       ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ΜΗΛΙΑΚΟΥ 

                                                                                                    
 
 
 
 
Πίνακας Διανομής: 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εταιρεία « GR8 COMMUNICATIONS ΙΚΕ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 
 
Αποδέκτες για Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Υπουργού Τουρισμού 
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
-Γραφείο Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
Εσωτερική Διανομή 
Γραφείο Ενημέρωσης και επικοινωνίας 
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