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Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Α. Σταµούλης
213 1308333
210 1308392

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση δύο (2) τριµελών επιτροπών αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, για την παραλαβή των προµηθειών υλικών, αγαθών
και παροχής υπηρεσιών, των οποίων η προµήθεια ή η εκτέλεσή τους αντίστοιχα θα γίνεται
χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού, λόγω του χαµηλού ύψους δαπάνης, σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο, για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

1.1
του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2
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.
1.3
του π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων
Εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του ν. 3414/2005.
1.4 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».
1.5 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».
1.6 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/ 2013.
1.7 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».
1.8 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) 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).
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1.9 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
1.10 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».
1.11 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως συµπληρώθηκε µε την υποπαράγραφο Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4062/2012 και άλλες διατάξεις».
1.12 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.13 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».
1.14 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
1.15 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-08-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων».
1.16 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.17 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
1.18 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των
δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
2.3 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».
2.4 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».
2.5 Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β/29-05-2015) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραµµατέα επί θεµάτων Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1β του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραµµατέα
Υποδοµών, Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και στους Προϊσταµένους Γενικών
∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους Τµηµάτων του π.δ. 109/2014, όπως
ισχύει».
2.6 Υ144/30-3-2015 (ΦΕΚ 483/Β/30-3-2015) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Χρήστο Σπίρτζη».
2.7 Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-5-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός Γενικής Γραµµατέως του
πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
3. Την ανάγκη συγκρότησης τριµελών επιτροπών για το έτος 2016 παραλαβής των προµηθειών υλικών
και αγαθών (είδη καθαριότητας, χαρτί, είδη γραφικής ύλης, ηλεκτρολογικός - µηχανογραφικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, µηχανές γραφείου, αναλώσιµα µηχανογραφικών εφαρµογών, έντυπα
κ.λπ.) και παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι προµήθειες και η εκτέλεση των εργασιών γίνονται χωρίς τη
διενέργεια διαγωνισµού, µέχρι το οριζόµενο από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ποσό (σηµερινό
ισχύον όριο µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ 20.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.), για τα κτήρια:
α) της Γενικής Γραµµατείας και της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, επί των οδών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε (Παπάγου) και Καραγιώργη Σερβίας 3 (Αθήνα).
β) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών.
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4. Την από 15-01-2016 ανακοίνωση περί πραγµατοποίησης δηµόσιας κλήρωσης για την επιλογή των
µελών των ως άνω Επιτροπών.
5. Το από 18-01-2016 πρακτικό διεξαγωγής της δηµόσιας κλήρωσης.

Αποφασίζουµε
Συγκροτούµε τριµελή επιτροπή παραλαβής των προµηθειών υλικών και αγαθών (είδη καθαριότητας, χαρτί,
είδη γραφικής ύλης, ηλεκτρολογικός - µηχανογραφικός - τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, µηχανές γραφείου,
αναλώσιµα µηχανογραφικών εφαρµογών, έντυπα κ.λπ.) και παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι προµήθειες
και η εκτέλεση των εργασιών γίνονται χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού, µέχρι το οριζόµενο από τις
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ποσό (σηµερινό ισχύον όριο µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ 20.000,00 €,
χωρίς Φ.Π.Α.), για το έτος 2016, ως εξής:
A) Μόνιµη επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών για τα κτήρια: α) οδού Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε (Παπάγου) και β) Καραγιώργη Σερβίας 3 (Αθήνα):
Τακτικά µέλη:
1) ∆ηµητρακοπούλου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως πρόεδρος
2) Μπατζάκης Κωνσταντίνος, κλάδου ∆Ε Τεχνικών, ως µέλος
3) Κονδύλης ∆ήµος, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος
Αναπληρωµατικά µέλη:
1) Αναστασιάδη Μελποµένη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως αναπληρώτρια της προέδρου
2) Τσαµαδιάς Γεώργιος, κλάδου ∆Ε Τεχνικών, ως µέλος
3) Ταπουσάνη Ελένη, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος
B) Μόνιµη επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών για τα κτήρια της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών:
Τακτικά µέλη:
1) Ζαπαντιώτης Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ως πρόεδρος
2) Φωτεινός Ιωάννης, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος
3) Κούκουρας Ευαγγελος, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού, ως µέλος
Αναπληρωµατικά µέλη:
1) Οικονοµάκος ∆ήµος, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ως αναπληρωτής του προέδρου
2) ∆ηµόπουλος Ανδρέας, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος
3) Σαρόγλου Ευστρατία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, ως µέλος
Η Επιτροπή λειτουργεί βάσει των γενικών διατάξεων περί συλλογικών οργάνων και συνεδριάζει εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας της Υπηρεσίας.
Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή των προµηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2016, των οποίων η
αξία βρίσκεται κάτω από το εκάστοτε ισχύον όριο για διενέργεια διαγωνισµού, για κάλυψη των αναγκών
των Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών (Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου,
Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Γραφείο Νοµικού Συµβούλου κτλ), και η σύνταξη του σχετικού
Πρωτοκόλλου, το οποίο, υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο και τα µέλη της, θα υποβάλλεται, σε τρία (3)
αντίτυπα στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2024709/301/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431/Β/07-05-1998)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για ποσά κάτω των 1.173,88 € το πρακτικό παραλαβής δύναται να
υποκαθίσταται από βεβαίωση παραλαβής του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
1. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων
3. Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών
4. Γενικό ∆ιευθυντή Οδικής Ασφάλειας
5. Γενικό ∆ιευθυντή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων
6. Γενική ∆ιευθύντρια Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
7. Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υποστήριξης
8. Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
9. Αναφερόµενους υπαλλήλους - µέλη των Επιτροπών
10. Όλες τις ∆ιευθύνσεις και Αυτοτελή τµήµατα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
11. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
12. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
13. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
14. Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Εσωτερική ∆ιανοµή
Χρονολογικό Αρχείο
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