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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000,00) ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την διοργάνωση α)
Ηµερίδας στα πλαίσια του προγράµµατος «Life +AdaptorFor» στις 13/12/2010.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 1032/80 «Περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος» (Α΄57),
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 51/88 «Οργανισµός Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 19/Α/88),
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α’ 199).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94) άρθρο 24 «περί παρακράτησης φόρου
εισοδήµατος».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους»
7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα &
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ Α’150/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
9. Την αριθ. 2/45564/0026/31-07-2001 απόφαση Υπ. Οικονοµικών «περί αυξήσεως και ορισµού σε
ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 (παρ. 1) του ν. 2362/95» (Β’ 1066/10-08-041).
10.Τις διατάξεις της αριθ. 2876/7.10.2009 απόφασης Πρωθυπουργού «περί αλλαγής τίτλου
Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2209).
11.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3845/10 «περί αύξησης ΦΠΑ»(ΦΕΚ Α΄65/10)
12.Την αρ. πρωτ. 1098/21.06.10 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε την αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ από 01.07.2010.
13.Την αριθ. πρωτ. οικ. 7724/27.11.01 απόφαση «περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Υπουργού
και της Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε».
14.Τις διατάξεις του Π.∆. 189/09 «περί καθορισµού και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/09).
15.Την πίστωση που υπάρχει στον Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων έργο
2010ΣΕ08480000
16.Την αρ. πρωτ. 204022/2576/20.10.2010 έγκριση διάθεσης πίστωσης Υπουργού ΠΕΚΑ, της
∆/νσης Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων.
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17.Το αρ. πρωτ. 2301/08.10.10 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π.Τµ. ∆ιαχείρισης ∆ηµ. ∆ασών.
18.Τις από 4.11.2010 Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού πέντε χιλιάδων (5.000,00) ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ, µε τη συγκέντρωση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών, για την ανάδειξη µειοδότη.
Ο µειοδότης θα αναλάβει:
Την διοργάνωση Ηµερίδας στις 13/12/2010 σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές
προδιαγραφές.
2.

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά από εισήγηση της Επιτροπής η οποία θα
αξιολογήσει τις προσφορές.
Οι προσφορές είναι δυνατό να δοθούν τµηµατικά.
3. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΚΑ, www.ypeka.gr , προκειµένου να
ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι και να υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας σχετικές προσφορές
το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 19/11/2010 και ώρα 12:00.
4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
5. Η πληρωµή του αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων από το έργο 2010ΣΕ08480000, και µετά την οριστική – ποιοτική παραλαβή των
εργασιών από την αρµόδια επιτροπή του ΥΠΕΚΑ.

6. Συγκροτούµε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µε τους κάτωθι υπαλλήλους του
ΥΠΕΚΑ:
1. Ουρανία Καραµπίνη

ΠΕ 2 ∆ασολογικού

στη ∆/νση Ανάπτ. ∆ασ. Πόρων

2. Χρυσούλα Καρακώστα

ΠΕ 2 ∆ασολογικού

-//-

3. Παναγιώτα Κρεντήρη

ΤΕ 2 ∆ασοπονικού

-//-

Με αναπληρωµατικά µέλη
1. Παναγιώτης ∆ρούγας

ΠΕ 2 ∆ασολογικού

2. Ειρήνη Στρακαντούνα

ΤΕ 2 ∆ασοπονικού

-//-

3. Αργυρώ Ζέρβα

ΤΕ 2 ∆ασοπονικού

-//-

D:\DOCUME~1\xatzisa\LOCALS~1\Temp\ΕΓΚΡΙΣΗ_ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ_13 12.10-1.doc

στη ∆/νση Αν. ∆ασ. Πόρων

Η επιτροπή παρακαλείται να αποστείλει το πρακτικό αξιολόγησης το συντοµότερο δυνατό
στη ∆/νση Οικονοµικού στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας.

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Συνηµµένα
Τεχνικές προδιαγραφές
Κοινοποίηση
Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµού

Ε.∆
Χρ. Αρχείο
Τµ. ∆ιοκ. Μέριµνας (2)
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Ε. ΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

