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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                 
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ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                     

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Ταχ.∆ιεύθυνση : Πανόρµου 2                                                

Ταχ.Κώδικας   : 115 23                                                                      

Πληροφορίες   :  B. Tσόµπος                                                                     

Τηλέφωνο        :  210 6430201                                                 

FAX                  : 210 6467361  

 

                                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ                                                                               

                                                                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης ποσού  18.450,00 €   για  το  έργο  «Αξιολόγηση  διαδικτυακών     

               εφαρµογών  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  για  την  ενηµέρωση  των  πολιτών»   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 51/88 « Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και     

     ∆ηµοσίων Έργων » ΦΕΚ 19/Α΄/88,              

2. Tο  άρθρο  1
ο
  του  Π.∆.  63/2005  (ΦΕΚ  Α΄ 98)  «Κωδικοποίηση  της  Νοµοθεσίας  για  την   

     Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά  Όργανα»   

3. Tις διατάξεις του άρθρου 2 ( παρ.12 ) του Ν.2286/95 « προµήθειες του ∆ηµοσίου  και Ρυθµίσεις   

    Συναφών Θεµάτων » ( ΦΕΚ 19/Α ), 

4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 « περί ∆ηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών  του Κράτους  

     και άλλες διατάξεις »  ( ΦΕΚ 247/Α΄) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3871/10 (ΦΕΚ 141/Α΄/10), 

5. Τις διατάξεις τουΝ.3845/2010 σχετικά µε την αύξηση Φ.Π.Α. από 1-7-10( ΦΕΚ  65/Α΄/ 6-5-10 ), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/94 « περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος »                  

    ( ΦΕΚ 43/Α΄ ), 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 « Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου » ΦΕΚ 150/Α ,  

8. Τις διατάξεις της αριθµ.2876/7-10-09 απόφασης Πρωθυπουργού « περί αλλαγής 

     τίτλου Υπουργείων » ΦΕΚ 2234/Β/7-10-09, 

9. Την αριθ.35130/739/10 απόφαση « περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του 

     άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 », 

10. Tις διατάξεις του Π.∆. 113/10 περί « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

      ( ΦΕΚ 194/Α & 209/Α/10 ), 

11. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 « Πρόγραµµα ∆ιαύγεια » ΦΕΚ 112/Α/10  

12. Την αριθµ.52196/13-12-2010 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α περί εξουσιοδότησης  

      υπογραφής « Με εντολή Υπουργού » ( ΦΕΚ 1921/Β΄/13-12-10 )  όπως  τροποποιήθηκε   

      µε  τις  αριθ.  24470/27-5-2011  (ΦΕΚ/Β/1091/1-6-2011)  και  34422/29-7-11   

      (ΦΕΚ/Β/1731/3-8-2011)  Υπουργικές  Αποφάσεις.   

13. Tις διατάξεις του Ν.3943/31-03-11 άρθρο 30 περί « σύστασης Γενικής ∆/νσης    

      Οικονοµικών Υπηρεσιών »  ( ΦΕΚ 66/Α΄/11), 

14. Τις  πιστώσεις  του έργου  2011ΣΕ07580025  της  ΣΑΕ  075/8  του  Π.∆.Ε. 

15. Το  µε  αριθ.  πρωτ. 57605/23-12-2011 έγγραφο   της  ∆/νσης   Οργάνωσης   

16. Την  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  µε  αριθ.  πρωτ. 13592/Α/24-3-11  του  Τµ. ∆ιοίκησης    

      Οικονοµικού 

17. Την  από  11-1-12  προσφορά  της  εταιρείας  ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝ  ΕΦΕΚΤ  Α.Ε. 
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18. Tο  από  9-2-12  πρακτικό  της  επιτροπής  περί  ορισµού  µελών  συλλογικών  οργάνων   

       για  διεξαγωγή  διαγωνισµών , παρακολούθηση , παραλαβή  υπηρεσιών. 

 

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Εγκρίνουµε  δαπάνη  ποσού  δέκα  οκτώ  χιλιάδων  τετρακοσίων  πενήντα  ευρώ  18.450,00 €       

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.  για  το  έργο  «Αξιολόγηση  διαδικτυακών  εφαρµογών  

Υ.Π.Ε.Κ.Α.  για  την  ενηµέρωση  των  πολιτών»  που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 του 

Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΕΚΑ». 

      Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο 1, «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού 

και αρµόδιων φορέων, µε ίδια µέσα, για περιβαλλοντικά θέµατα και για θέµατα εφαρµογής των 

πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το έτος 2012», µε κωδικό ΟΠΣ:339233, κωδικό 

ΣΑΕ:2011ΣΕ07580025 και έχει ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, µε προϋπολογισµό 

20.000.000 € σύµφωνα µε το Τ.∆.Π.Π. Το υποέργο συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η συγκεκριµένη δράση έχει ως στόχο: 

• Την αναβάθµιση της παρουσίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στα κοινωνικά δίκτυα α) Twitter, β) YouTube, 

γ) Flickr, και δ) Slideshare µε ανάλυση των αποτελεσµάτων χρήσης, διατύπωση προτάσεων, 

υλοποίηση  προσαρµογών και τροφοδότηση µε νέο περιεχόµενο. 

• τη διαµόρφωση κειµένων και συγγραφή νέων κειµένων για την ανάρτησή τους στους 

διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου σε επιλεγµένες θεµατικές περιοχές, σε κατάλληλη 

µορφή για δηµοσίευση στο διαδίκτυο.  

• την εκπαίδευση των µελών του Γραφείου Τύπου Υ.Π.Ε.Κ.Α. στη διαχείριση των παραπάνω 

εφαρµογών. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει τεχνικά θέµατα, καθώς και αναφορά σε εµπειρίες από 

άλλες χώρες και αντίστοιχους οργανισµούς. 

• την ανάλυση της επισκεψιµότητας του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου και των θεµατικών 

του ιστοτόπων µε βάση τα τηρούµενα στοιχεία και διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση 

των υπηρεσιών αναζήτησης και αναβάθµισης της σειράς κατάταξης από τις µηχανές 

αναζήτησης. 

• το σχεδιασµό θεµατικού διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού εντύπου / 

σελίδας. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Ο Ανάδοχος µε την ολοκλήρωση των εργασιών θα υποβάλει Τεχνική έκθεση, στην οποία θα 

περιλαµβάνονται οι εκτελεσθείσες εργασίες,  τα συµπεράσµατα της ανάλυσης και προτάσεις.  

Επίσης  σε ψηφιακή µορφή και παραγωγική λειτουργία τα παρακάτω: 

• Προσαρµογή των καναλιών κοινωνικών δικτύων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  α) Twitter, β) YouTube, γ) 

Flickr, και δ) Slideshare µε σχεδιασµό κατάλληλης διάταξης σελίδας και φόντου (CSS 

Templates, CSS Background) για κάθε κανάλι.  Επίσης θα προτείνει την βέλτιστη, για τους 

σκοπούς του Υπουργείου,  προσαρµογή της διαδραστικότητας της κάθε εφαρµογής µε το 

χρήστη για το αντίστοιχο κανάλι. 

• ∆ηµιουργία θεµατικού ιστοτόπου (Subsite) του Υπουργείου σε επιλεγµένη θεµατική περιοχή 

και περιεχόµενο και µετά από συνεργασία µε το Τµ. Πληροφορικής για τις τεχνικές επιλογές 

υλοποίησης. 

• Πραγµατοποίηση σεµιναρίου για τη µορφή του πληροφοριακού περιεχοµένου ανά Κοινωνικό 

∆ίκτυο σε υπαλλήλους του Υπουργείου. 
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• Συγγραφή κειµένων και επιµέλεια κειµένων σε επιλεγµένες θεµατικές ενότητες του 

αντικειµένου του Υπουργείου. 

• Συναντήσεις εργασίας µε στελέχη  του Τµ. Πληροφορικής (µέχρι δύο την εβδοµάδα) για την 

οργάνωση του προγράµµατος. 

• Την ανάλυση της επισκεψιµότητας του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου και των θεµατικών 

του ιστοτόπων µε βάση τα τηρούµενα στοιχεία επισκεψιµότητας. 

•  ∆ιατύπωση προτάσεων µε βάση τα συµπεράσµατα της ανάλυσης για την βελτίωση των 

υπηρεσιών αναζήτησης και αναβάθµισης της σειράς κατάταξης από τις µηχανές αναζήτησης 

του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου. 

• Προτάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της παρουσίας του Υπουργείου µε εγγραφή σε έγκυρους 

διεθνείς καταλόγους και µε άλλους τρόπους που θα κριθεί σκόπιµο. 

• ∆είγµα Ηλεκτρονικού ενηµερωτικού εντύπου σελίδας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εβδοµήντα (70) ηµέρες από την υπογραφή της 

Σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τις τεχνικές εργασίες των διαδικτυακών 

εφαρµογών εντός των ηµεροµηνιών που θα αναφέρονται στη Σύµβαση. Η χορήγηση του ανωτέρω 

ποσού θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των τελικών παραδοτέων του έργου και εφόσον η 

Επιτροπή Παραλαβής βεβαιώσει ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις συνολικές του 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

Κατά  την  πληρωµή  θα  γίνει  παρακράτηση  φόρου  εισοδήµατος  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  24  

του  Ν. 2198/94.       

Η  παραπάνω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισµού  ∆ηµοσίων  Επενδύσεων   

του  έργου  2011ΣΕ07580025  της  ΣΑΕ  075/8     

Συγκροτούµε  επιτροπή   που  προέκυψε  από  την  κλήρωση  της  9-2-12   για  την  

παρακολούθηση  και  παραλαβή  του  έργου  από τους παρακάτω υπαλλήλους του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  

α) Τζίµας  Ιωάννης               ΠΕ  Πολιτ.  Μηχαν.     µε  Β΄β  στη  ∆/νση  Οργάνωσης     

β) Μαρκουδάκης  Ιωάννης  ΤΕ  Μηχαν.                   µε  ∆΄β  στη      -//-          -//- 

γ) Σκούραλης  Αντώνιος      ∆Ε  Η/Υ                         µε  Γ΄β  στη      -//-           -//- 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

α) Σεργάκης  ∆ηµήτριος       ΠΕ  Χηµικών               µε Γ΄β   στη  ∆/νση  Οργάνωσης 

β) Κοροµηλά  Χρυσούλα      ΠΕ  ∆ιοικ. - Οικον.      µε Γ΄β              -//-           -//- 

γ) Ντόκος  ∆ηµήτριος           ∆Ε  Η/Υ                        µε Β΄β              -//-            -//- 

                                                                                                                

  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.Μέλη  επιτροπής                                                                                 Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                                            

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

Τµ. ∆ιοικ. Μέριµνας  (2) 

Χρ. Αρχείο                                                                                        ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ   ΛΑΜΠΡΗΣ 
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