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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «∆ιοργάνωση
δύο (2) ηµερίδων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στις 19-12-2014
σε πόλη του Νοµού Φλώρινας και στις 20-12-2014 σε πόλη του Νοµού Ηµαθίας, µε
σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου “Πράσινες Συνδυασµένες
Εµπορευµατικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης (GIFT: Green Intermodal
Freight Transport)”»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1 - Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/ 2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
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και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141)
- Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κτλ».
του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων»

2- Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
α) 35130/739/9-8-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου
83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010).
β) Οικ. 40898/5356/14-08-2013 Κ.Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 2246/Β/10-9-2013).
γ)

Οικ. 2534/04-11-2014 (ΦΕΚ 2994/Β/05-11-2014) κ.υ.α. του Υπουργού και του Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής….».

δ) 21176/∆Ε1432/16-05-2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
του έτους 2013, το έργο: «Πράσινες Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές στην περιοχή της
Ν.Α Ευρώπης (GIFT)», στη ΣΑΕ-063/2, MIS: 2013ΣΕ06320000, µε προϋπολογισµό #450.400,00
€# και πίστωση #45.000,00 € #.
ε)

Ε0632 ΤΡΟΠ.0/ 26-08-2013 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία
εγκρίθηκε συνολική πίστωση, ευρώ #145.000,00#, στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε) του έτους 2013, για το έργο: «Πράσινες Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές στην
περιοχή της Ν.Α Ευρώπης (GIFT)», στη ΣΑΕ-063/2 µε κωδικό έργου/MIS 2013ΣΕ06320000.

στ) Οικ. 45058/3414/24-06-2014 του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µε την οποία:
α) µαταιώθηκε το αποτέλεσµα του ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή
υπηρεσιών συµβούλου τεχνικής υποστήριξης προς το Υπ.Υ.Με.∆ι., για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
GIFT (Green Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του τοµέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας»
(∆ιακήρυξη
3/2013),
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
#150.000,00€#
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), β) προκηρύχθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την
επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου
τεχνικής υποστήριξης προς το Υπ.Υ.Με.∆ι., για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα GIFT (Green
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Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του τοµέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης #73.800,00€# (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).
ζ) 50194/3809/02-09-2014 της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχ. Υλικού, µε την οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
3- Τις από 03-11-2014 και 03-12-2014 αναφορές της Οµάδας Έργου για τη διαχείριση του
Προγράµµατος Gift, σχετικά µε τη διοργάνωση δύο (2) ηµερίδων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου “Πράσινες
Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης (GIFT: Green
Intermodal Freight Transport)”».
4- Τα υπ’ αριθµ. ∆18.4/64089/33/12-11-2014 και ∆18.4/71237/173/08-12-2014 έγγραφα της ∆/νσης
Στρατηγικής Μεταφορών, σχετικά µε την ανάγκη διοργάνωσης δύο (2) ηµερίδων του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στις 19-12-2014 σε πόλη του Νοµού Φλώρινας και στις 20-122014 σε πόλη του Νοµού Ηµαθίας, µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου “Πράσινες
Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης (GIFT: Green
Intermodal Freight Transport)”.
5- Το υπ’ αριθµ. 72106/5583/ 08-12-2014 πρωτογενές αίτηµα.
6- Την από 03-12-2014 ανακοίνωση περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη των
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών προκειµένου για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης
αποτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού.
7- Το από 05-12-2014 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (λόγω ύψους δαπάνης), σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προκειµένου να επιλεγεί ανάδοχος, που θα αναλάβει την
εκτέλεση του έργου: «∆ιοργάνωση δύο (2) ηµερίδων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων στις 19-12-2014 σε πόλη του Νοµού Φλώρινας και στις 20-12-2014 σε πόλη του Νοµού
Ηµαθίας, µε σκοπό τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου “Πράσινες Συνδυασµένες
Εµπορευµατικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης (GIFT: Green Intermodal Freight
Transport)”».
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και το έργο του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στο
επισυναπτόµενο Τεχνικό Παράρτηµα, που αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της
παρούσας.
2- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
3- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2286/1995, του ν.
2362/1995, του π.δ. 118/2007 (εφαρµοζοµένου αναλογικά) και τους όρους της παρούσας απόφασης
που αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτηµα.
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Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 11-12-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00’ στο Γραφείο 605,
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου, 6ος όροφος).
4- Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι τις 11-12-2014, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 11:00΄ π.µ., στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής [Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε - Παπάγου] ή να τις αποστείλουν ταχυδροµικά, στη διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή,
οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, µέχρι την ανωτέρω
ηµεροµηνία και ώρα, διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Επισηµαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδροµική εταιρεία, δεν λαµβάνεται
υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
- Ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
5- Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (διενέργειας),
αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) ∆όµνα Παπαµιχαήλ, ως Πρόεδρο,
β) Ιωάννα Νικολακοπούλου, ως µέλος και
γ) Βικτωρία Μανουηλίδου, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους Αντώνιο Περπατίδη (αναπληρωτή της Προέδρου), Χρήστο Μάστορα και Ελένη
Ταπουσάνη.
Η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού, έλαβε
χώρα κατόπιν της διενέργειας από την Υπηρεσία µας, δηµόσιας κλήρωσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά
οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ως άνω απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα
του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά
µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
6- Έργο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι:
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπ. Υ. Με. ∆ι. , µε τα αποτελέσµατα
της διενέργειας του διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
7- Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και µονογραµµένες και δεν θα φέρουν παράτυπες
διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π.
θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον υποψήφιο,
η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, θα µονογράψει τις διορθώσεις
και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
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8- Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή των
προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του Τεχνικού Παραρτήµατος της παρούσας
απόφασης.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους της παρούσας απόφασης,
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε και
Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή, για τα ίδια υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που πληροί τους όρους της
παρούσας απόφασης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε συµµετέχοντος.
9- Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των υπηρεσιών και υλικών που
αναφέρονται στο επισυναπτόµενο Τεχνικό Παράρτηµα της παρούσας. Οι τιµές θα αναγράφονται
ολογράφως και αριθµητικώς.
Επισηµαίνεται ότι προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών και
υλικών δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επιπροσθέτως, προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ
προς άλλο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιµές στην προσφορά των υποψηφίων, θα δίνονται, ως εξής:
α) τιµή συνολικού κόστους (χωρίς Φ. Π. Α.) για την παροχή όλων των ζητουµένων υπηρεσιών,
β) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω υπηρεσίες.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία)
και
γ) τιµή συνολικού κόστους (µε Φ.Π.Α.) για την παροχή όλων των ζητουµένων υπηρεσιών.
Η συνολική τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Η συνολική τιµή όλων των προσφεροµένων ειδών υπηρεσιών και υλικών, µε κρατήσεις, χωρίς
Φ.Π.Α., θα λαµβάνεται υπόψη για την ανάδειξη του µειοδότη.
Η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού και
η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα
να ζητήσουν, από τους συµµετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση του
κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
10- Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου και η παραλαβή αυτού θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα οριστεί στην κατακυρωτική απόφαση.
11- Η πληρωµή της αξίας των προσφερόµενων υλικών και εργασιών θα γίνει µετά την οριστική,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β)παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 2198/1994.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του π. δ.
118/2007.
Στην παραπάνω πληρωµή ουδεµία κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου θα γίνει στον ανάδοχο. Σύµφωνα µε
την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών 43115/5-11-52, η οποία
κυρώθηκε µε το ν.δ. 2957/1954, καθώς και το άρθρο 11 § 1, 2 του ν. 2860/2000, οι δαπάνες για
αγορά και προµήθεια αγαθών και ειδών, εκτέλεση έργων, µισθώσεων ακινήτων κ.λ.π. που βαρύνουν
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αµιγώς τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων απαλλάσσονται από την υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
κράτηση 3% του άρθρου 22 του Π.∆.422/81.
12 - Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ
# 60.000,00 € #, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) οικονοµικού έτους 2014, της ΣΑΕ-063/2 (κωδικός
2013ΣΕ06320000) που αφορά στο έργο: «Πράσινες Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές
στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης (GIFT: Green Intermodal Freight Transport)». Το πρόγραµµα
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από
εθνικούς πόρους κατά 15%.
13 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, αν αυτό κριθεί
ασύµφορο.
14 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- Το Τεχνικό Παράρτηµα
- Το από 05-12-2014
Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆Ι.
1 - Αναφερόµενους (6), µέλη της επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
2 - ∆/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών
(για ανάρτηση της παρούσας στην
ιστοσελίδα του ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆Ι)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) Υπ.Υ.Με.∆ι.
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4. Γενικό ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
5. Γενικό ∆/ντή Μεταφορών
6. ∆/νση Στρατηγικής Μεταφορών
Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων
7. Μέλη της Οµάδας Εργου Gift
(∆ια της Προέδρου κας. Έλλης Παπακοσµά)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρον. Αρχείο
2. Α. Ζώτου
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Τεχνικό Παράρτηµα
Ανήκει στην υπ’αριθµ. οικ. 72311/5597/08-12-2014 Απόφασή µας
Για τη διοργάνωση της κάθε εκδήλωσης απαιτούνται οι κάτωθι υπηρεσίες και προµήθειες:
1.

2.

Ενοικίαση αίθουσας µε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή (οπτικοακουστικά µέσα: Η/Υ,
βιντεοπροβολέας, οθόνη παρουσιάσεων, µικροφωνική εγκατάσταση) για τη φιλοξενία 250 ατόµων.
Παροχή διαλείµµατος καφέ για 250 άτοµα.

3.

Οργάνωση εκπαιδευτικής ενότητας, για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας παρακολούθησης
του «αποτυπώµατος» άνθρακα, στο πλαίσιο της ηµερίδας.

4.

Συντονισµός-υποστήριξη της ηµερίδας από κατάλληλο στέλεχος, µε γνώση του αντικειµένου του
έργου.

5.

Εστίαση και φιλοξενία 10 εισηγητών και 20 εκπροσώπων Φορέων και Υπηρεσιών.

6.

Μετακίνηση και διαµονή των συµµετεχόντων εισηγητών.

7.

Παροχή δείπνου για 50 άτοµα.

8.

Προετοιµασία του προγράµµατος της ηµερίδας σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή.

9.

Σχεδιασµός και αναπαραγωγή λίστας συµµετεχόντων ηµερίδας σε συνεργασία µε τον Αναθέτουσα
Αρχή.

10.

Σχεδιασµός και αναπαραγωγή πέντε (05) banners roll-up ελάχιστων διαστάσεων 0,80*2,00 µ,
πτυσσόµενα µε βάση από αλουµίνιο και πόδια στήριξης.

11. Σχεδιασµός και αναπαραγωγή folder ηµερίδας (250 τεµάχια, µέγεθος Α5, χαρτί illustration βάρους
µεγαλύτερων των 250γρ) µε θήκες εκατέρωθεν .
12. Σχεδιασµός και αναπαραγωγή µπλοκ σηµειώσεων 20 σελίδων, µεγέθους Α5, µε τυπωµένο το θέµα
της ηµερίδας.
13. Σχεδιασµός και αναπαραγωγή 250 διαφηµιστικών στυλών, µε τυπωµένο το λογότυπο του έργου.
14. Σχεδιασµός και αναπαραγωγή του αναλυτικού προγράµµατος της ηµερίδας σε 250 αντίγραφα.
15. Σχεδιασµός & αναπαραγωγή τσάντας µεταφοράς του υλικού της ηµερίδας (250 τεµ.).
16.

Αναπαραγωγή ενηµερωτικού εντύπου έργου (5.000 τεµ.), τα οποία θα διανεµηθούν κατά την
εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού κατά το χρονικό διάστηµα πριν τη διεξαγωγή της ηµερίδας.

17. Σχεδιασµός κι αναπαραγωγή ενηµερωτικής αφίσας (χαρτί velvet 170gr, τετραχρωµία κ.λπ.) σε 50
αντίγραφα.
18.

Βιντεοσκόπηση µε µία (1) κάµερα εντός και εκτός του χώρου της ηµερίδας και παράδοση
µονταρισµένου υλικού.

19. Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης και παράδοση ψηφιακών αρχείων.
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20. Ηχογράφηση ηµερίδας και εκπαιδευτικής ενότητας.
21. Καρτελάκια εισηγητών και clip badges (καρτελάκια) συµµετεχόντων.
22. ∆ιακόσµηση τραπεζιού εισηγητών.
23. Η ευθύνη επικοινωνίας µε τα Μ.Μ.Ε. ανατίθεται στον ανάδοχο.
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