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ΘΕΜΑ:
Απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια εδαφοβελτιωτικών υλικών – λιπάσµατα - κηπευτικό χώµα & φυτά – δέντρα αναλώσιµα υλικά» για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη
µνηµείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
2. Το Π.∆. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων»
3. Τα ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
4. Το Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
5. Το Νόµο 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέµατα
Ολυµπιακής Φιλοξενίας»
6. Το Νόµο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)
7. Το Νόµο 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
8. Το Π.∆.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
9. Την Υ.Α. Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υπουργική απόφαση
συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ∆)
10. Το Νόµο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις
11. Την υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ
1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του
Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
12. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012) µε τίτλο «Ρυθµίσεις
κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»
13. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕκ 74/Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και υπηρεσιών του ∆ηµόσιου τοµέα
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις.
14. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
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ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις».
Το Π.∆.104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού
Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014
(ΦΕΚ2891/Β/29.10.2014) «Περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής µε εντολή
Υπουργού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές....» όπως συµπληρώθηκε και
ισχύει
µε
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ
/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14-11-2014 ( ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014).
Το µε αριθµ. πρωτ, ΕΥΤΟΠ/Β/ΦVΙδ/5927/15-12-2014 µε θέµα «Κατάργηση
προληπτικού ελέγχου στους προχειρους διαγωνισµούς στο πλαίσιο έργων
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας»/
Το άρθρο 4 του Π∆ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας & Θρησκευµάτων».
Το Π.∆. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α/ΑΤΤ63/2881/17-7-2013 Απόφαση της Γενικής
Γραµµατέας του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την Ένταξη της Πράξης «Συµπληρωµατικές εργασίες
για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και
Χριστιανικού Μουσείου», µε κωδικό MIS 448925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Αττική 2007-2013».
Την
υπ'
αρ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Τ∆ΑΜ/Φ21ΒΧΜ/131843/68115/6232/1678/23-12-2013 Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών
του 2ου υποέργου «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη µνηµείων στον
περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Οριζόντιας Πράξης
«Συµπληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στον
περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» µε κωδικό MIS
448925, απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του έργου µε κωδικό αριθµό πράξης
2013ΣΕ01480044 της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Τις υπ’ αριθ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ2/368/28-1-2014 & ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ63/1387/8-4-2015
σύµφωνες γνώµες προγραµµατιζόµενων αναθέσεων του υποέργου 2.
Την από 17-6-2015 εισήγηση της οµάδας επίβλεψης του Έργου, για την Προµήθεια
εδαφοβελτιωτικών υλικών – λιπάσµατα - κηπευτικό χώµα & φυτά – δέντρα αναλώσιµα υλικά για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Τεκµηρίωση, προστασία και
ανάδειξη µνηµείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».
Την αρ. πρωτ. 4829/10-7-2015 (Α∆Α: 6∆ΙΛ465ΦΘ3-ΙΩ7 ) απόφαση του Βυζαντινού
& Χριστιανικού Μουσείου για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, στo πλαίσιo πρόχειρων µειοδοτικών
διαγωνισµών έτους 2015.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή,
προϋπολογισµού µέχρι του ποσού 65.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% µε τίτλο
«Προµήθεια εδαφοβελτιωτικών υλικών – λιπάσµατα - κηπευτικό χώµα & φυτά – δέντρα αναλώσιµα υλικά» για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη
µνηµείων στον περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» στο πλαίσιο του
έργου «Συµπληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στον περιβάλλοντα
χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου»
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
ου
και ειδικότερα του 2 υποέργου «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη µνηµείων στον
περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών µε κωδ. 2013ΣΕ01480044 της
ΣΑΕ 0148 και κωδικό MIS 448925
Η ∆ιευθύντρια
κ.α.α.

Καλλιόπη-Φαίδρα Καλαφάτη
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