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Αρ. πρωτ. οικ. 49723 /δ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού , προϋπολογισµού είκοσι χιλιάδων
ευρώ 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για σχεδίαση και
δηµιουργία ιστοσελίδας στα πλαίσια του έργου LIFE + ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , LIFE08 ENV/GR/000554 , µε τίτλο AdaptFor
«Προσαρµογή της διαχείρισης των δασών στην κλιµατική αλλαγή στην Ελλάδα»
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν.1032/80 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισµού
και Περιβάλλοντος».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 51/88 , «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12) του Ν.2286/95 «προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» ( Α’ 19)
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» ( Α’ 247) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3871/10 (ΦΕΚ
141/Α/10)
5. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 σχετικά µε την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. από 1-7-10
(ΦΕΚ 64 Α΄ / 6-5-10)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 «περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος»
(Α’ 43)
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ( Α’150)
8. Τις διατάξεις της αριθ. 2876/7-10-09 απόφασης Πρωθυπουργού «περί αλλαγής
τίτλου Υπουργείων» ΦΕΚ 2234/Β/7-10-09
9. Την αριθ. 35130/739/9-8-10 απόφαση Υπ. Οικονοµικών «περί αυξήσεως &ορισµού σε
ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 (παρ.1) του ν. 2362/95» (Β΄1291)
10.Τις διατάξεις της µε αριθ. οικ. 7724/27-11-2001 απόφασης της Υπουργού και της
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων τους.(Β΄1583)
11.Τις διατάξεις του Π.∆. 189/09 περί καθορισµού και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων (ΦΕΚ 221 Α΄/09)
12.Τις πιστώσεις του έργου του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2010ΣΕ08480000
13.Το µε ∆.Υ./20-9-10 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού , προϋπολογισµού
είκοσι χιλιάδων ευρώ 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε την συγκέντρωση
τριών (3) τουλάχιστον προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη.
Ο µειοδότης θα αναλάβει για ένα µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής
σύµβασης την σχεδίαση και δηµιουργία ιστοσελίδας στα πλαίσια του έργου LIFE +
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , LIFE08 ENV/GR/000554 ,
µε τίτλο AdaptFor «Προσαρµογή της διαχείρισης των δασών στην κλιµατική αλλαγή
στην Ελλάδα» σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές της ∆/νσης
∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π. (Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ηµ. ∆ασών).
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των εργασιών από την επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί µε την κατακυρωτική
απόφαση. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.∆.Ε. έργο 2010ΣΕ08480000.
Συγκροτούµε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µε τους παρακάτω υπαλλήλους της
Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών.
α) Οικονόµου Ειρήνη ΠΕ ∆ασολογικού µε Α΄β στη ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π.
β) Ζέρβα Αργυρώ
ΤΕ ∆ασοπονικού µε Γ΄β -//- -//- Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων
γ) Καρακώστα Χρυσούλα ΠΕ ∆ασολογικού µε ∆΄β
-//-//-//-//και αναπληρωµατικό µέλος την Κρεντήρη Παναγιώτα ΤΕ ∆ασοπονικού µε Β΄β στη
∆/νση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων.
Η επιτροπή παρακαλείται να αποστείλει το πρακτικό το συντοµότερο δυνατό στην
∆/νση Οικονοµικού στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας.
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