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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης ενημερωτικής καμπάνιας σε τρίτες
χώρες.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :
1.1.

Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

1.2.

Του ν.2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».

1.3.

Του ν.2472/1997 (Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα».

1.4.

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

1.5.

Του ν.3310/2005 (Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

1.6.

Του ν.3471/2006 (Α΄ 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997».
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1.7.

Του ν.3886/2010 (Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992

1.8.

(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

1.9.

Του ν.4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν.3588/2007 πτωχευτικός κώδικας - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις».

1.10. Την παρ.Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
1.11. Του άρ.64 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) περί συντελεστών παρακράτησης φόρου.
1.12. Του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.13. Του ν.4375/2016 (Α΄ 51), «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»
1.14. Του ν.4386/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
1.15. Του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ιδίως τα άρθρα 118 και 219 αυτού.
1.16. Του ν.4540/2018 (Α΄ 91) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013,
σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση,
L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α' 80) για την
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση
διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».
1.17. Του ν.4554/2018 (Α΄ 130) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων
ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
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1.18. Του ν.4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους
(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
1.19. Των άρθρων 18, 19 και 35 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», σύμφωνα με τις οποίες η αποστολή της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης που είναι η
εκτέλεση και διαφύλαξη των επιταγών του Συντάγματος και των νόμων, η προστασία του
δημοσίου συμφέροντος, η μέριμνα για την παροχή ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών στην
κοινωνία και η εν γένει προστασία της ισότητας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής
αλληλεγγύης, οι αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, καθώς και οι
γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.20. Του ν.4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις».
1.21. Του ν.4686/2020 (Α΄ 96) «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων
των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις».
1.22. Του ν.4727/2020 (Α’ 184) “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις ”.
1.23. Του άρ.90 του «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ 98).
1.24. Του π.δ.25/2014 (Α΄ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».
1.25. Του π.δ.28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
1.26. Του π.δ.81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
1.27. Του π.δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
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1.28. Του π.δ.4/2020 (Α΄ 4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.29. Του π.δ.6/2020 (Α΄ 5) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού».
1.30. Του π.δ.9/2020 (Α΄ 10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».
1.31. Του π.δ.18/2020 (Α΄ 34) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».
1.32. Του π.δ.106/2020 (Α΄ 255) «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», ιδίως δε
της υποπερίπτωσης (Βιβ) της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αυτού.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.33. Την με αρ.πρωτ.57654/22.05.2017 (Β΄ 1781/23.05.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού
ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
Την με αρ.1191/14.03.2017 (Β΄ 969/22.03.2017) ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «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 λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.3 του
άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α΄ 147).
Την με αρ.7337/31.07.2019 (ΥΟΔΔ 498) Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
Την με αρ.2246/05.03.2020 (714 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».
Την με αρ.13428/27.10.2020 (4812 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη».
Την με αρ.πρωτ.76928/09.07.2021 (Β΄ 3075/13.07.2021) ΚΥΑ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)».
Την με αρ.πρωτ.3828/10.03.2021 Απόφαση “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.204/0801-2021 Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες
του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΑΔΑ: Ω0ΔΨ46ΜΔΨΟ-ΒΒΚ)”.
Την με αρ.πρωτ.3830/10.03.2021 Απόφαση “Τροποποίηση και αντικατάσταση των υπ’
αριθ.Πρωτ.206/08.01.2021 Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης
στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΑΔΑ: 64Μ146ΜΔΨΟ-20Μ) και
υπ’ αριθ. Πρωτ.οικ.207/08-01-2021 Τοποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος στις οργανικές
μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΑΔΑ: ΩΗΘΕ46ΜΔΨΟ-3ΨΡ) Αποφάσεων της
Υπηρεσιακής Γραμματέως (ΑΔΑ:ΨΙΗΟ46ΜΔΨΟ-Δ94).
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9. Την με αρ.πρωτ.45878/19.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΕΡ46ΜΤΛΡ-0ΝΨ, ΑΔΑΜ: 21REQ009096657 2021-08-20)
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2021, της
Συλλογικής Απόφασης 755/2 του ΠΔΕ του έργου 2016ΣΕ75520000 με τίτλο «ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020».
10. Την με αρ.πρωτ.1900/30.06.2021 (ΑΔΑ: ΡΠ3Φ46ΜΔΨΟ-ΧΤ0) συμφωνία επιδότησης δράσης με τίτλο
«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΥΛΟΥ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020», με θέμα την 9η Τροποποίηση
Συμφωνίας Επιδότησης της Δράσης με Κωδικό ΟΠΣ 5006599 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
11. Το υπό Α063 και με αρ.πρωτ.ΥΣ.1859/05.08.2021 Φάκελο Αιτήματος του Τμήματος Προγραμματισμού
Προμηθειών, περί παροχής υπηρεσιών υλοποίησης ενημερωτικής καμπάνιας σε τρίτες χώρες που
προβλέπονται από την Δράση με τίτλο «Τομέα Ασύλου του ΤΑΜΕ» και MIS 5006599.
12. Το με αρ.πρωτ.1968/18.08.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών περί βεβαίωσης ύπαρξης πιστώσεων για το έτος 2021 των έργων με
ενάριθμο 2016ΣΕ75520000.
13. Το με αρ.πρωτ.196378/20.08.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009096438 2021-08-20) Πρωτογενές αίτημα
παροχής υπηρεσιών υλοποίησης ενημερωτικής καμπάνιας σε τρίτες χώρες.
14. Την με αρ.πρωτ.209615/27.08.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009124711), με ορθή επανάληψη
212233/30.08.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009129987), Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
15. Τις κατωτέρω υποβληθείσες, κατά αύξουσα σειρά κόστους, οικονομικές προσφορές:
Τίμημα σε ευρώ
α/α
Αρ.πρωτ. προσφοράς - Επωνυμία
(χωρίς/με ΦΠΑ)
1
215362/01.09.2021 «WEARERECIPE A.E»
59.300,00/73.532,00
2
222421/03.09.2021 «ΣΠΙΚ ΑΠ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
59.400,00/73.656,00

Αποφασίζουμε
1. Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας σε τρίτες χώρες,
συνολικού ποσού, πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (59.300,00€), άνευ ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (73.532,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), στην
εταιρεία «WEARERECIPE A.E, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΦΜ: 801304646,
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Μιλτιάδου 13, Χαλάνδρι, Τ.Κ 15 232, 210-6899500, info@wearerecipe.gr), βάσει της με
αρ.πρωτ.215362/01.09.2021 προσφοράς με τα εξής στοιχεία:
Παράρτημα προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών
α/α
1

Περιγραφή Υπηρεσιών
Καμπάνια προβολής σε πολίτες του Αφγανιστάν στη πλατφόρμα
viber με βίντεο και διαδικτυακών banners, συνολικής διάρκειας
τριών (3) μηνών, με στόχο τουλάχιστον 4.000.000 impressions.
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Κόστος
χωρίς ΦΠΑ
30.000,00 €

Κόστος
με ΦΠΑ
37.200,00 €
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Καμπάνια προβολής διαδικτυακών banners σε πολίτες του
Αφγανιστάν σε ηλεκτρονικά μέσα του Αφγανιστάν.
Καμπάνια προβολής βίντεο σε πλατφόρμες You Tube,
Dailymotion ή άλλες για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
με τουλάχιστον 4.040.404 impressions, 1.200.000 views, στη
πλατφόρμα YouTube(in stream), 90.000 thruplays στο Facebook
και τουλάχιστον 2.500.000 impressions και 9.000 clicks στη
πλατφόρμα Google GDN.
Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε εφημερίδες του Αφγανιστάν.
Καμπάνια προβολής διαδικτυακών banners σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σε πολίτες του Αφγανιστάν, με τουλάχιστον 500.000
impressions και 3.000 clicks σε Facebook ads και Instragram ads
και τουλάχιστον 1.000.000 impressions στο Facebook videos και
Instragram videos.
Προμήθεια Υπηρεσιών
Σύνολο

2.000,00 €

2.480,00 €

10.000,00 €

12.400,00 €

10.000,00 €
3.000,00 €

12.400,00 €
3.720,00 €

4.300,00 €
59.300,00 €

5.332,00 €
73.532,00 €

2. Η προκαλούμενη, από την ανωτέρω ανάθεση, δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις της Δράσης με τίτλο
«ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020», σύμφωνα με την 9η Τροποποίηση
Συμφωνίας Επιδότησης της Δράσης με ΟΠΣ 5006599, (ΑΔΑ: ΡΠ3Φ46ΜΔΨΟ-ΧΤ0) και βάση των πιστώσεων
της Δράσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΑΔΑ: ΨΝΕΡ46ΜΤΛΡ-ΟΝΨ).
3. Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
i.Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), επί της αξίας
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (Α ́ 204) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 375 του ν.4412/2016 (Α ́ 147) και το άρθ.44 του ν.4605/2019 (Α ́ 55).
ii.Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20%
επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β' 3335/11.12.2014).
iii.Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της αξίας πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β ́ 969/22.03.2017).
iv.Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 20%
επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β ́ 969/22.03.2017).
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v.Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8% για την παροχή υπηρεσιών) επί της καθαρής αξίας του
τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.2198/1994 (Α ́ 43) όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α ́ 167).
Με κάθε πληρωμή, πέρα των ανωτέρω, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
κρατήσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Υπουργείο
Μετανάστευσης & Ασύλου.
4. Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας, δυνάμει του εδαφίου β΄, της παρ.1, του άρ.219, του
ν.4412/2016, όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής και
Διεθνούς Συνεργασίας, η οποία ορίζεται και ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
5. Η πληρωμή της Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά της,
μετά την προσκόμιση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών, των δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
6. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου εταιρείας, καλείται όπως προσέλθει άμεσα στα Γραφεία της
Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ 182 33, 3ός
όροφος, Γραφείο 314) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κοινοποίηση:
1. WEARERECIPE A.E. (info@wearerecipe.com, l.papageorgiou@wearerecipe.com).
2. ΣΠΙΚ ΑΠ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. δ.τ SPEAK UP P.C. (info@speak-up.gr, pournaras@speakup.gr).
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού.
2. Γραφείο Υφυπουργού.
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
4. Γενική Διευθύντρια Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών.
5. Δ/νση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας.
6. Προϊσταμένη της Δ/σης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας.

7

ΑΔΑ: ΨΛΑ046ΜΔΨΟ-Ν6Π

21AWRD009213860 2021-09-16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η καμπάνια αφορά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης προς Αφγανούς πολίτες σε θέματα που αφορούν
τη διαδικασία Ασύλου και τις συνθήκες διαβίωσης των Αφγανών αιτούντων άσυλο. Οι υπηρεσίες
ενημέρωσης θα κάνουν χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης (social media networks) και συγκεκριμένα:
Καμπάνια προβολής σε πολίτες του Αφγανιστάν στη πλατφόρμα viber με βίντεο και διαδικτυακών
banners, συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών, με στόχο τουλάχιστον 4.000.000 impressions.
Καμπάνια προβολής διαδικτυακών banners σε πολίτες του Αφγανιστάν σε ηλεκτρονικά μέσα του
Αφγανιστάν.
Καμπάνια προβολής βίντεο σε πλατφόρμες You Tube, Dailymotion ή άλλες για διάστημα τουλάχιστον
τριών (3) μηνών, με τουλάχιστον 4.040.404 impressions, 1.200.000 views, στη πλατφόρμα YouTube(in
stream), 90.000 thruplays στο Facebook και τουλάχιστον 2.500.000 impressions και 9.000 clicks στη
πλατφόρμα Google GDN.
Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε εφημερίδες του Αφγανιστάν.
Καμπάνια προβολής διαδικτυακών banners σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πολίτες του Αφγανιστάν, με
τουλάχιστον 500.000 impressions και 3.000 clicks σε Facebook ads και Instragram ads και τουλάχιστον
1.000.000 impressions στο Facebook videos και Instragram videos.
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