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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ. 41949/2766

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

:
:
:
:
:
:

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101-91 Παπάγου
Δ. Μαρτίνης
213.130.81.19
213.130.83.92
d.martinis@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ. θα καλύψει τη δαπάνη συμμετοχής τέκνων
υπαλλήλων του Υπουργείου στα κατασκηνωτικά προγράμματα, κατά τη θερινή περίοδο 2017, σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

:

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

:

86.140,00 ευρώ περίπου

Φ.Π.Α.

:

13% στο 70% της δαπάνης (αφορά υπηρεσίες διαμονής) και
24% στο 30% της δαπάνης (αφορά υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας).

ΝΟΜΙΣΜΑ

:

€
Συμμετοχή 150 περίπου τέκνων υπαλλήλων του Υπουργείου στα
κατασκηνωτικά προγράμματα ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων, κατά
τη θερινή περίοδο 2017.
Θα ληφθούν υπόψη
και φυσικό

οι καλές κτιριακές

περιβάλλον,

εγκαταστάσεις, το όμορφο

η άνετη και υγιεινή διαβίωση, η καλή

διατροφή, το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας, η σωστή ψυχαγωγία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

:

και οι πρωτότυπες

δραστηριότητες ενασχόλησης των παιδιών. Οι

κατασκηνώσεις πρέπει να προσφέρουν στους κατασκηνωτές πέντε (5)
γεύματα ημερησίως, ήτοι: πρωϊνό, πρόγευμα, γεύμα , απογευματινό

και

δείπνο, από νωπά υλικά πρώτης ποιότητας. Οι κατασκηνώσεις πρέπει
να λειτουργούν δυνάμει αδείας της αρμόδιας κρατικής αρχής
να

κείνται μακριά

των

κεντρικών αρτηριών, εκτός

χώρων σε δασώδεις περιοχές και κοντά σε

και

κατοικημένων

θάλασσα, η οποία

πρέπει να είναι κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

:

ΚΑΕ 0873 (Ειδικός Φορέας 39-110 - α./α. Δ.Ο.Δ. 45687)

:

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) ο φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών και
β) η κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3%
επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) εφόσον η
καθαρή αξία του τιμολογίου υπερβαίνει το ποσό των 2.500 €.

17REQ001533692 2017-06-15
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β)
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
www.eprocurement.gov.gr.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
2. κ. Δ. Γαλάνη
2. κ. Δ. Μαρτίνη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΚΡΗ

