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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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------ 

Ανδ. Παπανδρέου 37 
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Τηλέφωνο     : 210 3443204 
Φαξ                 : 210 3442365 
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Να διατηρηθεί μέχρι:……………………… 
Βαθμός Ασφαλείας:………………………… 

 
 
Μαρούσι,17-02-2021   
Αρ.  Πρωτ.: 18782/B4 
Βαθμός  Προτ.:  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
ΑΔΑΜ:  
Αναρτητέα στη Διαύγεια 

  ΑΔΑ:  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΕΜΑ:«Ανάθεση της παροχής  υπηρεσιών  για την παραγωγή  96 νέων μαγνητοσκοπημένων 
μαθημάτων για μαθητές δημοτικού, καθώς και για την παραγωγή 70 μαγνητοσκοπήσεων με 
διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα αντίστοιχου αριθμού μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων 
βασικών μαθημάτων, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας 
COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».  
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  
1.1. του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α) «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
1.2. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
1.3. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
1.4. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,  
1.5. του Ν. 4446/2016 (Φ.ΕΚ. 240Α’ /2016) «Πτωχευτικός κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη –
Παράβολα, Οικιοθελής Αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», 
1.6. του Ν.4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133Α΄/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, 
1.7. του N. 4683/20 (ΦΕΚ 83 Α/10-4-2020)  «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.» 
1.8. του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/30-05-2020) "Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (A ́ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα» (Α  ́90) και άλλες διατάξεις." 
1.9. του άρθρου161 του Ν. 4763/2020 (Α' 254), με το οποίο παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 65 της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄8), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄ 83). 
1.10. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
1.11. του Π.Δ. 18/2018 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/2018) 

mailto:vkarachaliou@minedu.gov.gr


Asterios Ntais
ΑΔΑ: 6ΝΑΑ46ΜΤΛΗ-Π01



Σελίδα 2 από 3 

 

1.12. του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Φ.Ε.Κ. 119 Α΄/2019 
1.13. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών   Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄/2019), 
1.14. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών  Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 Α΄/2019 Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31/Α’/2018). 

2. Τις αποφάσεις:  
2.1. την με αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 969 Β΄) «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 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», 
2.2. την με αριθμ. 2/45897/0026/14-06-2017 με θέμα «Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του Ν. 
4270/14» του Υπουργείου Οικονομικών. 
2.3. Την με αρ. πρωτ.: 18361/Β5/15-02-2021 (ΑΔΑ:9ΜΔΠ46ΜΤΛΗ-Λ01,ΑΔΑΜ:21REQ008145127) 
Απόφαση Ανάληψης με α/α  15892 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

3. Τα κάτωθι έγγραφα: 

3.1. Το αριθμ. πρωτ. 1537/12-02-2021       έγγραφο Γραφείου Υπουργού 

3.2. Το υπ’ αρ.1073/15-02-2021 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία. 
3.3. Tο αίτημα δέσμευσης  πίστωσης με αριθμ. πρωτ.: 18355/Β4/15-02-2021(ΑΔΑΜ:21REQ008145037) 
3.4. την από  16-02-2021 προσφορά της εταιρείας «FILMIKI PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (αρ. εισ.18571/17-2-2021) 
3.5. την από  16-02-2021 προσφορά της εταιρείας Parasol tv (αρ. εισ.18620/17-2-2021). 
3.6. το από 17-052-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «FILMIKI PRODUCTIONS  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με συνημμένα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ανάθεσης (αρ. εισ.18777/17-2-2021).    

4. Την κατεπείγουσα ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας  
COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

     Την ανάθεση στην εταιρεία «FILMIKI PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.», ΑΦΜ 094494740, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Τζαβέλλα 52 & 
Υψηλάντου 53 – Τ.Κ. 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, τηλ./ fax: 210-6854111, e-mail: info@filmiki.gr) της 
παροχής υπηρεσιών παραγωγής 96 νέων μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων για μαθητές 
δημοτικού, καθώς και για την παραγωγή 70 μαγνητοσκοπήσεων με διερμηνεία στην ελληνική 
νοηματική γλώσσα αντίστοιχου αριθμού μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων βασικών 
μαθημάτων, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας 
COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. 
   Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των #98.800,00€#, πλέον ΦΠΑ 24% 

(ποσού 23.712,00€) ήτοι συνολικού ποσού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα 

ευρώ(122.512,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του 

Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Συγκεκριμένα η δαπάνη 

περιλαμβάνει : 

1.τo κόστος για τη διάθεση όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την παροχή 

αντίστοιχων υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό: α) για την παραγωγή 96 επεισοδίων με 

μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων από δασκάλους Δημοτικού, διάρκειας 
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30 λεπτών έκαστο, β) για την παραγωγή 70  μαγνητοσκοπήσεων με διερμηνεία  στην ελληνική 

γλώσσα νοηματική γλώσσα αντίστοιχου αριθμού μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων βασικών 

μαθημάτων . 

2.το κόστος παροχής υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και υποτιτλισμού για τα 96 επεισόδια 

με μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις σχολικών μαθημάτων  

3.το κόστος διενέργειας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid tests) για covid-19 εβδομαδιαίως για 

όλους τους συντελεστές παραγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας 

Σύγχρονου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ/ΓΓΣΠ/627322/3851/9-11-20 

  Η Ανάδοχος εταιρεία  υποχρεούται  της προσκόμισης των υπό εκκρεμότητα, νομίμως 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41, της 

από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις.» (ΦΕΚ 84 Α΄). 

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο 
όνομα της ως άνω εταιρείας και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1019-206-
0000000 στο Λογαριασμό  Πίστωσης 6ου Βαθμού (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020, ως ακολούθως: 

 

Λογαριασμός 

6ου βαθμού 
Ειδικός Φορέας Περιγραφή Ποσό 

2420989001 
1019-206-

0000000 
Μαγνητοσκόπηση σχολικών μαθημάτων 
για την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

122.512,00 € 

Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για λογαριασμό 
του Δημοσίου και τρίτων.  

Η οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής. 

 
Κοινοποίηση: 

- FILMIKI PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
-Parasol tv  
 
Εσωτ. Διανομή:  

- Γραφείο Υπουργού 

 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 

  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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