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Αθήνα, 11/08/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1072577 

ΕΞ 2022  

Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 23-25   

Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα 

Πληροφορίες : Πολυξένη Γεωργίου 

Τηλέφωνο : 213 1624222 

E-Mail 

Url                                                                                   

 

: 

aadeprocurement@aade.gr 
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Θέμα: : «Απευθείας ανάθεση για την παραχώρηση χρήσης χώρου «ΑΑΔΕ» στο 

πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ και δικαίωμα εγγραφής». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

   

Έχοντας υπόψη: 

 

1.    Τις διατάξεις:  

α.) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

β.) του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του 

Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 

http://www.aade.gr/
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γ.) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

δ.) του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

ε.) του N. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) περί παρακράτησης φόρου, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν και ειδικότερα των άρθρων 61, 62 και 64 καθώς και τις διατάξεις των ΠΟΛ. 

1120/2014 και 1007/2017. 

στ.) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) «Μέτρα εφαρμογής νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107) και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

ζ.) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» και ειδικά το άρθρο 

11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει. 

η.) του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 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» και ειδικότερα του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια». 

θ.) τoυ Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 

ισχύει. 

ι.) του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει. 

ια.) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016. 

ιβ.) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

ιγ.) του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει. 

ιδ.) της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων». 

ιε) των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

2.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 (ΦΕΚ Β’ 2417) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016. 
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3.  Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή 

και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 

άρθρου 41 του Ν. 4389/2016, την με αριθμό 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) Απόφαση 

του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την με αριθμό 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 

27) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

 

4.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Β’ 4738/26-10-2020)», όπως ισχύει. 

 

5.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (ΦΕΚ Β΄12, 52, 234, και 1032) 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, 

καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει.     

 

6.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α  1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και Β’ 3086) 

διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων των Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως 

υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες 

πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 

75555/289/6-7-2017 (Β’ 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 

του αρ. 6 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

 

7.  Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (ΦΕΚ Β’ 2417) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016. 

 

8. την υπ’ αρ. 76928/9.07.2021 (ΦΕΚ Β’3075) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων  

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 

9. Το υπό στοιχεία  ΔΕΠΙΚ 1067827 ΕΞ 2022/29-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα για την 

παραχώρηση χρήσης χώρου στην «ΑΑΔΕ» στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ και δικαίωμα εγγραφής 

(ΑΔΑΜ:22REQ011061246), καθώς και την από 22-07-2022 εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου 

της ΑΑΔΕ, Νεκτάριου Νώτη. 
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10. Την υπ’ αρ. Δ.Ο.Δ. ΑΑΔΕ Δ 1069889 ΕΞ 2022/03-08-2022 Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΑΔΕ η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α 63494  (ΑΔΑ:Ψ5ΚΕ46ΜΠ3Ζ-ΑΓΨ, ΑΔΑΜ: 

22REQ011061348). 

 

11. Την υπ’ αρ. Δ.Π.Κ.Υ. ΑΑΔΕ Α1 1070771 ΕΞ 2022/05-08-2022 Πρόσκληση υποβολής 

προσφοράς για την παραχώρηση χρήσης χώρου «ΑΑΔΕ» στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ και δικαίωμα 

εγγραφής (ΑΔΑΜ: 22PROC011066364). 

 

12. Τη με αρ. πρωτ. ΔΠΚΥ 1071288  ΕΙ 2022/08-08-2022 προσφορά της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HELEXPO Α.Ε.»  

 

13. Το από 08/08/2022 e-mail του αναδόχου με το οποίο εστάλησαν τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα του αναδόχου. 

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του έτους 2022, συνολικού ύψους 19.976,40  €, η οποία εγγράφεται στο 

Λογαριασμό 2440989001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός 

των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος  

Μ.Π.Δ.Σ. βάσει της με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Δ. ΑΑΔΕ Δ 1069889 ΕΞ 2022/03-08-2022  Απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ5ΚΕ46ΜΠ3Ζ-ΑΓΨ, ΑΔΑΜ: 22REQ011061348) 

 

15. Την ανάγκη για την παραχώρηση χρήσης χώρου στην ΑΑΔΕ και δικαίωμα εγγραφής στο 

πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ  στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο HELEXPO, που θα πραγματοποιηθεί από 

10/9/2022 έως 18/9/2022, για την προβολή του έργου, των δράσεων της και του ρόλου της 

στον ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

1. Αναθέτουμε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. 

ΔΕΘ-ΗΕLEXPO A.E. με ΑΦΜ:099356797, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Δ/νση έδρας: Εγνατία 154, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636  την παραχώρηση χρήσης χώρου στην «ΑΑΔΕ» στο πλαίσιο της  86ης 

ΔΕΘ και δικαίωμα εγγραφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 10-09-2022 έως 18-09-2022 

στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο HELEXPO.   

 

2. Αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνολική τιμή προ ΦΠΑ ΦΠΑ 
Τελική τιμή με 

ΦΠΑ 

Παραχώρηση χρήσης χώρου 84 τ.μ.  

στην ΑΑΔΕ για την 86η έκθεση ΔΕΘ 

στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 

Helexpo /  

16.000,00€ 3.886,40€ 

   

 

 19.976,40 € 
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Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και  

 

 

παροχή ενσύρματου internet 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαίωμα εγγραφής 110,00 €  110,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6110,00 € 3.866,40  € 19.976,40 € 

 

 

3.  Η συνολική δαπάνη ύψους δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και 

σαράντα λεπτών (19.976,40 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 16.110,00  

€  πλέον 3.866,40 €  ΦΠΑ, θα  βαρύνει τον  προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε. του  Ειδικού Φορέα 

1023-801-0000000 του οικονομικού έτους 2022, στον Λογαριασμό 24400989001  «Λοιπά 

μισθώματα». 

  

4.  Η ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρήσει  την χρήση του χώρου  στην ΑΑΔΕ και να παράσχει 

τις υπηρεσίες για το εξής χρονικό διάστημα: 10-9-2022 έως 18-9-2022. 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης θα υπογραφεί από τη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, 

εφόσον το παραδοτέο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσας, καθώς και της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Η σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Α1΄-Διενέργειας 

Προμηθειών Τακτικού Προϋπολογισμού  (e-mail: p.georgiou3@aade.gr, 

aadeprocurement@aade.gr).  

 

5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ σε Ευρώ με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, 

βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, τα οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προμηθειών και 

Κτιριακών Υποδομών, Τμήμα Α1 – Διενέργειας Προμηθειών Τακτικού Προϋπολογισμού  (Ερμού 

23 - 25, Τ.Κ.: 10563, Αθήνα, 6ος όροφος) και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της 

σχετικής σύμβασης, μετά την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. 

 

6. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 

της Γ.Δ.Ο.Υ, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωμής (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει), καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

7. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των τιμολογίων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 Ν. 4172/13 ΚΦΕ. 

 

mailto:p.georgiou3@aade.gr
mailto:aadeprocurement@aade.gr
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8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος  Α΄ του Ν. 4412/2016. 

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της υπ’ αρ. Δ.Π.Κ.Υ. ΑΑΔΕ Α1 1070771 ΕΞ 2022/ 

05-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011066364) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη 

παραχώρηση χρήσης χώρου «ΑΑΔΕ» στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ και δικαίωμα εγγραφής, η με αρ. 

πρωτ.  ΔΠΚΥ 1071288 ΕΙ 2022/08-08-2022  προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HELEXPO A.E.» και οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια. 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

- Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.       

- Δ/νση Επικοινωνίας            

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.   

 

                                                                                                                                                                                                   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών  

- Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών  

- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
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