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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 1.15341/5.8807/27.10.2011 (Α∆Α 45ΟΓΛ-Ι∆Ω) Απόφασης
Κατακύρωσης µε θέµα «Κατακύρωση αποτελεσµάτων του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη
αναδόχου για το έργο «Στρατηγική Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για την
ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης» και µαταίωση του ως άνω Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που
προκηρύχθηκε µε την υπ’ αρ.1.8987/5.5113/4.07.2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως ισχύει, και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου
10,
3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 26, όπως ισχύει,
4. Το Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και
παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων» και ιδίως το εδάφιο γ’ της παρ. 6 του άρθρου 9.
5. Το Π.∆. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει,
6. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,
7. Το Π.∆. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει κάθε φορά,
8. Το Π.∆. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης και διαχείρισης
κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του ν.
2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
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9. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α) και 28/2010 (ΦΕΚ 64/Α), και ιδίως το άρθρο 2
αυτού,
10. Τον Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159/1995) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
11. Το Π.∆. 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/1997) «Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τους Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄178/2003), Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α’46/2006)
και Ν.. 3688/2008 (ΦΕΚ Α΄163/5-8-2008.
12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1784/1999, όπως ισχύει,
15. Την ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C179/02) σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που
εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις
οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» και αναφορικά µε την εξασφάλιση επαρκούς δηµοσιοποίησης
των συµβάσεων, στο πλαίσιο της πλήρους τήρησης των αρχών των µη διακρίσεων και της ίσης
µεταχείρισης,
16. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων»,
17. Την αριθµ. 80028/27-3-2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-03-2002) εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την µε αρ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης ∆ιοικητικών πράξεων και
εγγράφων στο Γενικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων»
19. Την υπ’ αριθµ. 15980/∆1.5161/01.09.2011 (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.∆.∆./01.09.2011) απόφαση περί «ορισµού
του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων».
20. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
21. Την µε αριθµό 37156/18953/08 (ΦΕΚ 1005 Β/30-5-2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 107900/2001 όµοιας απόφασης (ΦΕΚ 599/Β) ως ίσχυε µε σκοπό την
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του ν. 3614/2007
22. Tην µε αριθµό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση
της µε αριθµό 107900/2001 όµοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών
Υπηρεσιών «Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου» και
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«Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο», µε σκοπό
την αναδιάρθρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3614/2007,
23. Την µε αριθµό 7725/28-03-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007 GR 16 UNS001),
24. Την µε αριθµό Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης
στις περιφέρειες της Ελλάδας −CCI2007GR161PO001.
25. Τον µε αριθµ. πρωτ. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/8-8-2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων ως ισχύει.
26. Την Υ.Α. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11.7.2010) « Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.
1 Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
27. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ 2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
28. Την µε ΑΠ 3061/570/Α2/8-06-2011 Απόφασης ένταξης της πράξης µε τίτλο «Σχεδιασµός και
υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή µε στόχο την ανάπτυξη
της καταναλωτικής συνείδησης ».
29. Την µε Α.Π. 1.8987/5.5113/4-7-2011 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων µε την οποία προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου για
το έργο «Στρατηγική Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για την ανάπτυξη της
καταναλωτικής συνείδησης».
30. Την µε Α.Π. 1.9988/5.5496/20-7-2011 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων για τη «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του πρόχειρου
διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Στρατηγική Επικοινωνίας της Γενικής
Γραµµατείας Καταναλωτή για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης».
31. Το υπ’ αριθµ. 1.14533/5.8278/13.10.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ.
32. Τα µε αριθµ. 1/26-7-2011, 2/4-8-2011, 3/7-9-2011, 4/4-10-2011, 5/10.10.2011 και 6/24.10.2011
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή
Αναδόχου για το έργο «Στρατηγική Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για την
ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης».
33. Την υπ’ αριθµ. 1.15341/5.8807/27.10.2011 (Α∆Α 45ΟΓΛ-Ι∆Ω) απόφασή µας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την ανάκληση της µε αριθµ. 1.15341/5.8807/27.10.2011 (Α∆Α 45ΟΓΛ-Ι∆Ω) απόφασης µε θέµα
«Κατακύρωση αποτελεσµάτων του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο
«Στρατηγική Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για την ανάπτυξη της καταναλωτικής
συνείδησης» που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αρ.1.8987/5.5113/4.07.2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», λόγω πληµµελειών της ως άνω απόφασης και ειδικότερα λόγω αναφοράς, εκ
παραδροµής, ως κριτηρίου επιλογής της «χαµηλότερης τιµής» αντί του ορθού «της συµφερότερης από
οικονοµική άποψη προσφοράς», που εφαρµόστηκε.
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2. Ματαιώνουµε τον

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Στρατηγική

Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης»
που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αρ.1.8987/5.5113/4.07.2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών

και

Άλλων

Πόρων

στο

πλαίσιο

του

Ε.Π.

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», λόγω σφαλµάτων στα άρθρα της ως άνω Πρόσκλησης, και ειδικότερα
διαπιστώθηκε η µη πλήρωση των απαιτήσεων του Π∆. 261/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
(εγγραφή των προσφερόντων αναδόχων διαφηµιστικών υπηρεσιών στο Μητρώο ∆ιαφηµιστών του
∆ηµοσίου, ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που λειτουργούν µε την µορφή ανώνυµης εταιρείας.)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΝΑ ∆AΛΛΑΠΟΡΤΑ

Εσωτερική διανοµή:
1) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆.Κ. & Α.Π.
2) ∆23 - Σχετικό φάκελο
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