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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο εγκατάστασης περιμετρικού
συστήματος συναγερμού γηπέδου εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού
στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών»
Έχοντας υπόψη:
1. Tο υπ’ αριθ. 2311/31-5-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης,
Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/855) «Συγκρότηση Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα με τίτλο ¨Ειδική Γραμματεία Δασών¨»
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ137/Α) και του
Π.∆. 63/2005
«Κωδικοποίησητης νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
3. Την
αριθµ. 2876/7.10.2009 ΠρωθυπουργικήΑπόφαση «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β΄/2009)
4. Τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1995)
5. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1),του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) όπως τροποποιήθηκε
µε τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ141/Α΄/2010).
6. Τις διατάξεις της αριθµ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων» (ΦΕΚ 1291/Β΄/2010)
7. Τις
διατάξεις του Ν. 1642/1986 «Περί εφαρμογήςτου ΦΠΑ» (ΦΕΚ 125 Α΄/1986)
8. Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα εφαρμογής του μ ηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο» (ΦΕΚ 65/A΄/2010)
9. Τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 2198/94 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος»
(ΦΕΚ 43/Α΄/1994)
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10.Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ150/Α΄/2007).
11.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
12.Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8.4.98 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί
καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
(ΦΕΚ 431/Β΄/1998).
13.Την µε αριθµ. Οικ. 12123/25.02.13 (ΦΕΚ499/Β΄/5.03.13) εξουσιοδότηση υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους
Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
14.Τo αριθμ. 178138/3000/28-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π. σχετικά με την
«ενίσχυση φύλαξης εγκαταστάσεων της Κ.Α.Υ»
15.Το αριθμ. 699/08-03-2013 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου με το οποίο μας αποστέλλει το 44.8.1
απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με το οποίο εγκρίνει την ένταξη του έργου
«εγκατάσταση περιμετρικού συστήματος συναγερμού του γηπέδου των εγκαταστάσεων της Κεντρικής
Αποθήκης Υλικού στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία
και αναβάθμιση Δασών 2013» και εξουσιοδοτεί την Δ/νση Διαχ. Δασών & Δ.Π. για την υλοποίηση του έργου
Α πο φα σ ίζ ο υµ ε
1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με υποβολή τριών (3) τουλάχιστον έγγραφων
σφραγισμένων προσφορών, για την υλοποίηση του έργου «εγκατάσταση περιμετρικού συστήματος
συναγερμού του γηπέδου των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού» σύμφωνα με την
μελέτη όπως αναφέρεται στο συννημένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 68.505,22€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
2. οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και
τα παραρτήματα της και να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Χαλκοκονδύλη 31 , (5ος όροφος) Αθήνα, το
αργότερο 30/04/2013 και ώρα 11.00, κατά την οποία θα γίνει η αποσφράγιση των
προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
προμηθευτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
3. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση του έργου θα γίνει σε τριάντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού στην Αμυγδαλέζα Αχαρνών, όπου
θα γίνει και η παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
4.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
(ΦΕΚ150/Α΄/2007), κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής.
Το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. έχει το δικαίωμα να µην κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον
μειοδότη (για τον μ οναδικό λόγο ότι είναι μ ειοδότης) καθώς επίσης να ακυρώσει το
διαγωνισμό, οι δε διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά του Δημοσίου
στην τελευταία αυτή περίπτωση.
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5.ΤΙΜΗ -ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι προσφορές θα γράφουν τον χρόνο που θα ισχύουν οι τιμές.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν την αξία των υλικών καθώς και τις δαπάνες εγκατάστασης
αυτών.
Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α που επιβαρύνονται τα υλικά , καθώς και το
συνολικό ποσό του Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
του έργου.
Κατά την πληρωμή θα γίνει α) κρατήσεις 3,328%. Β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για
τα υλικά και 8%, για την εργασία.
Η δαπάνη για την ως άνω αναφερόμενη προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου
Ταμείου, στον ΑΞ. ΠΡ. «Έργα και εργασίες των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας
Δασών & Φυσ. Περ/ντος» του Χ. Π. «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2013» πιστώσεις 2013 (πρακτικό
Δ.Σ, του Πράσινου Ταμείου 44.8.1/26-2-2013)
6. ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι καινούργια,.
Επίσης ο προμηθευτής να εγγυηθεί την σωστή λειτουργία του συστήματος συναγερμού.
7. Συγκρότηση Επιτροπής
Η επιτροπή υλοποίησης του έργου, που προέκυψε μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε την 11/4/2013
με ηλεκτρονικό τρόπο παρουσία:
α) του προϊσταμένου της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών κου Γ. Σωτηρίου
β) του Προϊσταμένου του Τμήματος Δασικών Βιομηχανιών & Τυποποίησης Δασικών Προϊόντων κου Γ.
Διαμαντόπουλου
γ) της Προϊσταμένης α/α του Τμήματος Δασικών Εργασιών & Τεχνικής κα Π. Χαλβατζάρα
Αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κωνσταντίνου Αργύριος ΔΕ7 Τεχνικός Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής με Β΄ βαθμό
2. Μπακόλα Λελούδα ΤΕ Δασοπόνος με Δ΄ βαθμό
3. Παπαγεωργίου Αθανάσιος ΔΕ4 Διοικητικός με Β΄ βαθμό
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φωτίου Βασίλειος ΔΕ15 Δασοφυλάκων με Γ΄βαθμό
2. Τρυφέρης Αλέξανδρος ΔΕ15 Δασοφυλάκων με Ε΄βαθμό.
3. Κιτσούλης Ευθύμιος ΔΕ7 Τεχνικός Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής με Β΄ βαθμό

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Γεώργιος Σωτηρίου

Κοινοποίηση
Μέλη επιτροπής της απόφασης.
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