ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ0-3ΣΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα: 29-04-2014

14REQ002014546
2014-04-29
Αρ.Πρωτ.: 22008

Ταχ.Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.

Μεσογείων 119
10192
Γεωργιόπουλος Παν.
2106969236
210 6969239
090273987
ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) πλέον ΦΠΑ 23% για την δράση : «Ενέργειες για
την προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση-απεγκατάσταση – συσκευασία επαναπατρισμό εξοπλισμού και εκθεμάτων του ελληνικού περιπτέρου με θέμα
“Tourism Landscapes: Remaking Greece” στην 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής
Βενετίας 2014».που υλοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 5, του Έργου
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Υ.Π.Ε.Κ.Α.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α΄/1980)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 19/Α΄/1988)
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄) και του
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
4. Την αριθμ. 2876/7.10.2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β΄/2009)
5. Τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/1995)
6. 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).
7. 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)
8. Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «Περί εφαρμογής του ΦΠΑ» (ΦΕΚ 125/Α΄/1986)
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9. Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο» (ΦΕΚ 65/A΄/2010)
10. Τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 2198/94 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ
43/Α΄/1994)
11. Τις διατάξεις του ν. 3943/31-03-2011 Άρθρο 30 ‘‘περί Σύστασης Γεν. Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών’’
12. Τις διατάξεις του Άρθρου 26 ‘‘Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση του ν. 4024/2011 (Α΄226)
13. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/10 περί ‘‘Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες’’ (Α΄ 194 &
Α΄209) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/2007)
15. 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)
16. 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)
17. Την με αριθμ. οικ. 12123/25.2.2013 (ΦΕΚ 499/Β/5.3.2013) απόφαση εξουσιοδότησης
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»
18. Τις διατάξεις του ν.4013/2011 παρ.3, άρθρο 4, «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που
υπάγονται στον νόμο, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων»
όπως συμπληρώθηκε με το υπ ΄αριθμ. 2/55469/0026/10-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονομικών – Γ.Γ Δημοσιονομικής Πολιτικής.
19. Το γεγονός ότι το υποέργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το
διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ.
20. Την υπ ΄αριθμ. 166232 /25-02-2011 Ένταξη της Πράξης ‘‘ Ευαισθητοποιήση και ενημέρωση
του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα εφαρμογής των πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α ‘’ στο Ε.Π ‘‘
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013’’ όπως τροποποιήθηκε με την υπ ΄αριθμ.
118536/20-04-2012 Απόφαση, που αφορά το υποέργο 5 ‘‘ Δράσεις Ευαισθητοποίησης /
ενημέρωσης του κοινού και αρμοδίων φορέων με ίδια μέσα για εφαρμογή της
περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για τα έτη 2012 – 2015’’
21. Την υπ ΄αριθμ. 12530/ΔΕ-1512/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τα οποία καθορίσθηκε ο κωδικός του έργου σε ΠΔΕ
2011ΣΕ07580025 της ΣΑΕ 075/8, Κωδικός MIS 339233.
22. Το υπ ΄αριθμ. 2219/15-05-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος.
23. Την υπ ΄αριθμ. 2854/20-01-2014 (ΦΕΚ 87 Β΄ ) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
24. Την με αριθμ. 62835/14-11-2013 Απόφαση του Υπουργού για τη συμμετοχή της χώρας μας
στην διοργάνωση της 14ης BIENNALE
25. Η με Α.Π.: οίκ. 16861/28.03.2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης για «Έγκριση 2ης
Τροποποίησης για την υλοποίηση Υποέργου με ίδια μέσα».
26. Το με Α.Π. οίκ. 19494/10.04.2014 έγγραφο «Προβλέψεις απορροφήσεων - Έγκριση
χρηματοδότησης 2ου Τριμήνου 2014 για τα Υποέργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Έργου «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ».
27 Την υπ ΄αριθμ 17619/21-03-2014 Απόφαση ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη
διεξαγωγή διαγωνισμών και παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών , υπηρεσιών
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και εργασιών του έργου ‘Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση του κοινού για
περιβαλλοντικά θέματα και θέματα εφαρμογής πολιτικών του ΥΠΕΚΑ’.
28. Το υπ’ αριθμ. 21501/24/04/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης
29. Την υπ αριθμ. 124908/28-04-2014 Σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ για την διενέργεια
του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με τη συγκέντρωση κλειστών
προσφορών για την επιλογή Αναδόχου για τη δράση «Ενέργειες για την προμήθεια μεταφορά - εγκατάσταση-απεγκατάσταση – συσκευασία - επαναπατρισμό εξοπλισμού
και εκθεμάτων του ελληνικού περιπτέρου με θέμα “Tourism Landscapes: Remaking
Greece” στην 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2014» που υλοποιείται στο
πλαίσιο του υποέργου 5, του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο 5 «Δράσεις ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης του κοινού
και αρμόδιων φορέων, με ίδια μέσα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, χωροταξία και αστικό περιβάλλον) για
τα έτη 2012-2015», του Έργου 2011ΣΕ07580025 της ΣΑΕ 075/8 με κωδικό MIS:339233, και
έχει ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, με προϋπολογισμό € 6.000.000, σύμφωνα με το
Τ.Δ.Π.Π. Το υποέργο συγχρη-ματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 10 του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως καθ’ ύλην
αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής
Biennale της Βενετίας 2014, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την επιλογή και
οργάνωση της ελληνικής συμμετοχής.
Το έργο “Tourism Landscapes: Remaking Greece” επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στην 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Το έργο «Tourism
Landscapes: Remaking Greece» εξετάζει και παρουσιάζει – τόσο με ιστορικά παραδείγματα
όσο και με νέες σχεδιαστικές προτάσεις που θα παραχθούν για την έκθεση από Έλληνες και
ξένους αρχιτέκτονες – τον ρόλο της αρχιτεκτονικής του τουρισμού ως εργαλείου
εκμοντερνισμού της χώρας αλλά και μορφοποίησης της εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας.
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Στο παραπάνω πλαίσιο, αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η
εγκατάσταση του ελληνικού περίπτερου της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής της
Βενετίας και η απεγκατάστασή του μετά το πέρας της έκθεσης.
Στο αντικείμενο από την υπογραφή της σύμβασης, περιλαμβάνονται οι κάτωθι
εργασίες:
1) Αποξηλώσεις:
Αποξήλωση των υπαρχόντων κατασκευών στο εσωτερικό του χώρου και αποκομιδή
τους με βάρκα μέσω του καναλιού σε χωματερή της περιοχής.
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2) Κατασκευές από γυψοσανίδα:
α) Τοποθέτηση κατακόρυφων τοίχων γυψοσανίδας διαστάσεων 54,10 μέτρα μήκος x
3,40 μέτρα ύψος στο εσωτερικό του περιπτέρου ώστε να δημιουργηθεί ένας καθαρός
ορθογώνιος παραλληλόγραμμος χώρος. Δεν υπολογίζονται οι επιφάνειες των πορτών
που αναφέρονται στα πιο κάτω σημεία 2ε και 2στ,
β) Κατασκευή γυψοσανίδων που περιβάλλουν τις δύο ελεύθερες κολώνες του
περιπτέρου διαστάσεων 60x150εκ η κάθε μία (ύψος 3,40 μέτρα),
γ) Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδες διαστάσεων 11,10 μέτρα x17,10 μέτρα,
δ) Κατασκευή χωρίσματος κεντρικής εισόδου με επένδυση από άνυδρη γυψοσανίδα
διαστάσεων 7,50 μέτρα x 6,00 μέτρα x2 (διπλής επιφάνειας) με διπλό ορθοστάτη 10εκ,
ε) Κατασκευή πόρτας διαστάσεων 100x210εκ για το κλείσιμο του χώρου που οδηγεί
στο υπόγειο,
στ) Κατασκευή πόρτας διαστάσεων 160x210εκ με μπάρες πανικού προς τον χώρο της
πλευρικής εισόδου/εξόδου ΑΜΕΑ,
ζ) Κατασκευή περιμετρικής μπάζας (σοβατεπιού) και αντίστοιχου τελειώματος των
κατακόρυφων τοίχων στο σημείο που συναντούν την ψευδοροφή από βαμμένη
διατομή αλουμινίου σχήματος Ζ ύψους 10εκ (λεπτομέρεια όπως θα υποδειχθεί από
τον Εθνικό Επίτροπο).
3) Βαφές:
α) Σπατουλάρισμα ενώσεων και τρίψιμο νέων τοίχων γυψοσανίδας στο εσωτερικό του
περιπτέρου όπου θα τοποθετηθούν τα πανέλα με φωτογραφικό υλικό,
β) Σπατουλάρισμα και βαφή νέων γυψοσανίδων που περιβάλλουν τις δύο ελεύθερες
κολώνες του περιπτέρου,
γ) Σπατουλάρισμα και βαφή νέας ψευδοροφής,
δ) Σπατουλάρισμα και αστάρωμα χωρίσματος κεντρικής εισόδου. Βαφή των τμημάτων
της επιφάνειάς του που δεν καλύπτονται από φωτογραφίες (όπως θα υποδειχθεί από
τον Εθνικό Επίτροπο),
ε) Βαφή ενδιάμεσου χώρου μεταξύ του εκθεσιακού χώρου και της πλευρικής
εισόδου/εξόδου ΑΜΕΑ
στ) Βαφή δαπέδου περιπτέρου με αδρό τσιμεντόχρωμα με κόκκο.
4) Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:
Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καλωδίωση και παροχές για φωτιστικά.
Παροχή 10 σημείων για στοιχεία δαπέδου με πρόσβαση από το υπόγειο.
Τοποθέτηση φωτιστικών στην ψευδοροφή και το χώρο του πρόπυλου της κεντρικής
εισόδου του περιπτέρου.
Βεβαίωση ηλεκτρολόγου Βενετίας.
5) Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:
α) 55 τεμάχια φωτιστικά και λαμπτήρες (ασύμμετρης δέσμης/wall washers) για
φωτισμό κατακόρυφων τοίχων με φωτογραφικό υλικό,
β) 36 τεμάχια φωτιστικά και λαμπτήρες (σποτ οροφής) για φωτισμό μακετών σε βάθρα
από mdf,
γ) 4 τεμάχια προβολείς (σκαφάκια) και λαμπτήρες για φωτισμό φωτογραφιών και στις
δύο πλευρές του κατακόρυφου χωρίσματος κεντρικής εισόδου του περιπτέρου.
6) Ασύρματο σύστημα Wi-Fi:
Παροχή για διάρκεια 6 μηνών (Ιούνιος-Νοέμβριος 2014) και εγκατάσταση ασύρματου
συστήματος Wi-Fi στο χώρο του περιπτέρου.
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7) Συντήρηση
Συντήρηση των 4 κλιματιστικών που βρίσκονται εντός του περιπτέρου.
Συντήρηση-αναγόμωση των έξι πυροσβεστήρων του περιπτέρου.
Συντήρηση του συστήματος συναγερμού του περιπτέρου.
8) Ηχητική εγκατάσταση:
Ειδικές καλωδιώσεις ηχείων και ενδιάμεσες συνδέσεις. Παροχή και εγκατάσταση
φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία του
ηχητικού συστήματος.
Συνιστώμενες τεχνικές προδιαγραφές φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή κατ’
ελάχιστο:
Οθόνη: Διαγώνιος Οθόνης: 15.6" , Τύπος Οθόνης: LED
Κάρτα γραφικών: Τύπος Κάρτας Γραφικών : Ενσωματωμένη
Επεξεργαστής: Intel Core i3
Μνήμη: Μέγεθος Μνήμης 4 GB, Τύπος Μνήμης DDR3
Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα 500 GB, Τύπος Σκληρού Δίσκου: SATA
Οπτικά μέσα: Οπτικό Μέσο DVD±RW
Πολυμέσα: WebCam, Ηχεία
Δίκτυα: Wireless Lan (802.11a/b/g/n), Bluetooth, Θύρα Ethernet
Συνδέσεις: Card Reader, USB 2.0, USB 3.0, VGA out, HDMI out, Microphone in,
Headphone Out
Software: Λειτουργικό σύστημα : Windows 8.1 64 Bit
9) Βάθρα μακετών:
Κατασκευή και βαφή 20 βάθρων από μοριοσανίδα mdf, πλάτους 50εκ., μήκους 150εκ.
και πάχους 16-18 χιλ. Τα ύψη των βάθρων ποικίλλουν από 70 έως 90 εκ. Τα μισά
βάθρα θα φέρουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού Επιτρόπου, σε μία από τις
κατακόρυφες επιφάνειές τους υποδοχή για την τοποθέτηση ηχείου.
10) Μεταφορά όλων των ανωτέρων από Αθήνα-Βενετία και Βενετία (Λιμάνι) – ελληνικό
περίπτερο (με βάρκες).
11) Μεταφορά και εγκατάσταση των εκθεμάτων στις θέσεις τους.
12) Απεγκατάσταση της έκθεσης μετά το πέρας της την 23η Νοεμβρίου 2014.
Αποξήλωση γυψοσανίδων τοίχων, ψευδοροφής και χωρίσματος κεντρικής εισόδου και
αποκομιδή τους. Συσκευασία πανέλων φωτογραφιών και μακετών, βάθρων από mdf
και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Μεταφορά πανέλων φωτογραφιών, μακετών,
βάθρων από mdf, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή
στην Αθήνα. Αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση και την
επίβλεψη της κατασκευής, μέχρι το τέλος των εργασιών και την πιστοποίηση τους από την
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

Δ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η σύμβαση θα εκτελεσθεί στην Ελλάδα και στη Βενετία.
Όλα τα παραδοτέα (πανέλα φωτογραφιών, μακετών, βάθρων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή ) θα εκτελεσθούν και με τη συμφωνία του Εθνικού
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Επιτρόπου που έχει την ευθύνη της συνολικής πρότασης της 14ης Διεθνούς Έκθεσης
Αρχιτεκτονικής Biennale της Βενετίας για το 2014 σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Παράδοση στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. και αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια
υπηρεσία
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως τον
επαναπατρισμό του εξοπλισμού και των Εκθεμάτων του Ελληνικού περιπτέρου.
Όλες οι εργασίες και οι νέες κατασκευές και εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν
παραδοθεί το αργότερο έως 5 Ιουνίου 2014.
ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €)
πλέον ΦΠΑ 23%.
Η αμοιβή του αναδόχου, όπως θα διαμορφωθεί με την οικονομική προσφορά του,
θα περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων και δαπανών του και υλικών, εξόδων κίνησης,
μετακινήσεων, διανυκτέρευσης, εξόδων διατροφής, καθώς και του προσωπικού ή
συνεργατών που θα απασχοληθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης,
έξοδα αποξήλωσης των υπαρχόντων κατασκευών, μεταφορά υλικών από το περίπτερο στη
χωματερή της περιοχής μέσω καναλιών και μεταφορά των υλικών από Αθήνα – Βενετία.
Περιλαμβάνει επίσης την απεγκατάσταση και αποξήλωση της έκθεσης μετά το πέρας της,
την 23 Νοεμβρίου 2014, την συσκευασία των έργων (πανέλα φωτογραφιών και μακέτες),
και την μεταφορά τους μαζί με τα βάθρα από mdf και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην
Αθήνα και την αποθήκευσή τους σε χώρο που θα υποδειχτεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Περιλαμβάνει τέλος την αποκομιδή σε χωματερή της περιοχής της Βενετίας των
αποξηλωμένων κατασκευών της έκθεσης από γυψοσανίδα.
Η πληρωμή έχει ως έξης:
Το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης, ύστερα από
προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.
• Το υπόλοιπο 50% θα εξοφληθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την λήξη της έκθεσης,
την απεγκατάσταση της και την μεταφορά της στην Αθήνα, και σε κάθε περίπτωση
όχι αργότερα από την 20ή Δεκεμβρίου 2014.
Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης και με
την παραλαβή των παραδοτέων και την έκδοση των Πρακτικών Παραλαβής από την
Επιτροπή Παραλαβής και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την
Αναθέτουσα Αρχή, όπως θα καταγραφεί αναλυτικά στη σύμβαση.
•

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά
περίπτωση. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.)
Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί
το δικαίωμα , χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού εάν το αποτέλεσμα κρίνεται
μη ικανοποιητικό ή εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
οι δε διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά του Δημοσίου.
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Β. Να αποφασίζει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποιήση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης.
Γ. Να αποφασίζει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ΄όσον ισχύουν οι προϋπόθεσης του Π.Δ 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/2007)
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η συγκρότηση της επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ. 17619/21-03-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού αποτελείται από τους
παρακάτω υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ.
Τακτικά Μέλη:
α) Σκαρπαλέζος Γεώργιος
β) Κάρκα Ελένη
γ) Γελατσώρα Βασιλική
Σχεδιασμού
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Δερέμπεης Ιωαννής
β) Γκέκας Βασόλης
γ) Μαυράκη Εμμανουέλλα

ΠΕ Αρχιτ. Μηχ. με Β΄β. στη Δ/νση Οργάνωσης
ΠΕ -//με Β΄β. στη Δ/νση Χωροταξίας
ΔΕ Διοικητικών. με Ε΄β στη Δ/νση Περιβ/κου

ΔΕ Διοικητικών με Γ΄β. στη Δ/νση Διοικητικού
ΠΕ Αρχιτ. Μηχ με Δ΄ β στη Δ/νση Περιβ/κου Σχεδιασμού
ΔΕ Δακτυλ. – Στεν/φων με Γ΄ β στη Δ/νση Οργάνωσης

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypeka.gr)
Οι προσφορές θα υποβληθούν προς το ΥΠΕΚΑ, Λ.Μεσογείων 119 ΤΚ 10192 (υπόψη Κου
Γεωργιόπουλου Παν.) έως τις 15 Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ

Κοινοποίηση
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν.Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας
& Αστικού Περιβάλλοντος
4. Γρ.Γεν.Δ/ντριας Οικον.Υπηρεσιών
5. Δ/νσης Οργάνωσης
6. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
7. Μέλη επιτροπής της απόφασης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ

Εσωτ.διανομή
Γεωργιόπουλος Παν. (3)
Χρον.Αρχείο
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