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Παπάγου, 03-11-2014
Αριθμ. Πρωτ.
Οικ. 63706/4923

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Γ. Τασιολάμπρος - Α. Σταμούλης
213 - 130.88.15
213 - 130.86.31
g.tasiolambros@yme.gov.gr

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών συσκευασίας, αποσυσκευασίας,
μεταφοράς και τακτοποίησης αρχείων, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς
και
συναρμολόγησης επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 32.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου 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 Δημοσίου», 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 Διαύγεια” 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) «Δικαστική 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),
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όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 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».
1.9 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 Δικτύων κτλ».
1.10 του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11 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».
1.12 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
1.7

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
ΔΠΥΔΥ/οικ.3619/190/Φ.Προμ./20-1-2014 της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού συγκρότησης τριών (3) τριμελών Επιτροπών, για τη διενέργεια και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών, την παραλαβή υλικών και υπηρεσιών και
την αξιολόγηση ενστάσεων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού, για κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων,
για το έτος 2014.
οικ.40061/3520/01-07-2014 (Β΄1875) του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών
και Δικτύων περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού ή «με εντολή Υφυπουργού» στους : Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΔΟΔ/63758/12806/03-11-2014 Φ.ΑΝ. έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 40.000,00 στον
Κ.Α.Ε. 0829 του Ειδικού Φορέα 39-110 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.63429/4908/Κ.Α.Ε. 0829/31-10-2014 πρωτογενές αίτημα, για την
ανάθεση των υπηρεσιών, που αναφέρονται στο θέμα.
4. Την ανάγκη μεταστέγασης των Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων, προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα, ως Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών, στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1 - Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού (λόγω ύψους
δαπάνης) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, την εκτέλεση υπηρεσιών και
εργασιών συσκευασίας, αποσυσκευασίας, μεταφοράς και τακτοποίησης αρχείων,
αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και συναρμολόγησης επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
2 - Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών, που περιλαμβάνει: Τη
συσκευασία (δημιουργία δεμάτων ή τοποθέτηση σε χαρτοκιβώτια) φακέλων και εγγράφων
και την αποσυναρμολόγηση επίπλων γραφείων, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους σε
χώρους άλλων κτηρίων, όπου θα στεγαστούν Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών ή σε αποθηκευτικό χώρο που διαθέτει η Υπηρεσία. Τη φόρτωση και μεταφορά
των αρχείων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, την εκφόρτωση και μεταφορά των ανωτέρω
σε προκαθορισμένους χώρους, την αποσυσκευασία και τοποθέτηση των αρχείων, σύμφωνα
με τις υποδείξεις των υπεύθυνων υπαλλήλων κάθε Υπηρεσίας, τη μεταφορά
και
επανασυναρμολόγηση των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού σε χώρους που θα
υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Τα απαραίτητα υλικά συσκευασίας θα τα
προμηθεύσει ο ανάδοχος. Ο όγκος των προς συσκευασία, μεταφορά και αποσυσκευασία
αρχείων και των προς αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και συναρμολόγηση επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση (± 10%) και εμφανίζεται στον
ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄. Τα κτήρια μεταξύ των οποίων θα πραγματοποιηθεί η
μεταφορά των ανωτέρω παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄.
3 - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α ) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ( Ημεδαπά ή αλλοδαπά ),
β ) Συνεταιρισμοί,
γ ) Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
4 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 2286 /1995, το ν. 2362 /1995,
το π.δ. 118 /2007 και τους όρους που
αναφέρονται
στα παραρτήματα, που
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ,
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Y.ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Τα παραρτήματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της
παρούσας απόφασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄, στον 6ο
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όροφο του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη
182, στην Αθήνα.
5 - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι
τις 7 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) 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 την προμήθεια.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
6 - Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΔΠΥΔΥ/οικ.3619/190/Φ.Προμ./20-1-2014 απόφασή μας, ήτοι από τους υπαλλήλους:
α) Βεκόπουλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, του κλάδου Π.Ε. Αρχ. Μηχανικών με Β΄ βαθμό,
που υπηρετεί στη Δ/νση Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11), ως
Πρόεδρο,
β) Κλουκίνα Βασιλική του Ιωάννη, του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Μελετών Έργων
Οδοποιίας και
γ) Καραχρήστου Χαρίκλεια του Αθανασίου, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Μητρώων
και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15),
με αναπληρωτές τους:
α) Κρινάκο Παναγιώτη του Δημητρίου, του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων και
Τοπογραφήσεων (Δ12), ως αναπληρωτή του Προέδρου,
β) Κωτσαντώνη Παρασκευά του Σωκράτη, του κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό, που υπηρετεί στην ΕΥΔΕ
Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος και
γ) Μπέρτσια Μιλτιάδη του Λάμπρου, του κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό που υπηρετεί στην Υ.Α.Σ./Τμ. Αποθηκών
Ασπροπύργου.
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.
7 - Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση

και αξιολόγηση των προσφορών και
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β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και

συγκριτικού πίνακα τιμών, στη
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Υ. Με. Δι. , με τα
αποτελέσματα της διενέργειας του διαγωνισμού, το συντομότερο δυνατό.

8 - Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες
από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη εξήντα (60) ημερών.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή των προσφορών
που καλύπτουν τις τεχνικές
απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.
9 - Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου, επί ποινή
απαραδέκτου.
10 - Το συνεργείο του αναδόχου, που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες αυτές οφείλει να δώσει
ιδιαίτερη προσοχή στα ευαίσθητα μηχανήματα, τα οποία θα πρέπει να συσκευαστούν με
ειδικό υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη ή αφρολέξ), για αποφυγή κραδασμών.
Η σήμανση του προς μεταφορά εξοπλισμού και αρχειακού υλικού θα γίνει από τους
αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και το υλικό θα μεταφέρεται και θα τοποθετείται από
τον ανάδοχο στη νέα του θέση βάσει της σχετικής σήμανσης και με τις υποδείξεις των
αρμόδιων υπαλλήλων.
11 - Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.
12 - Οι εργασίες (πλην των μεταφορών) θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, που μπορεί να πραγματοποιούνται και άλλες ώρες,
ύστερα από συνεννόηση του αναδόχου με την Υπηρεσία στην οποία ανήκει το
συγκεκριμένο υλικό και την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού.
13 - Η ακριβής ημεροχρονολογία και ώρα εκτέλεσης των μεταφορών θα καθοριστεί από την
αρμόδια Υπηρεσία, λαμβανομένων υπόψη και των υπαρχουσών ειδικών κυκλοφοριακών
συνθηκών.
14 - Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τους χώρους και τα είδη
που θα μεταφερθούν, θα πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη στους χώρους όπου βρίσκονται
τα προς μετακόμιση αρχεία και ο λοιπός εξοπλισμός. Για σχετική ενημέρωση, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Θεμιστοκλή
Λύχνο, τηλέφωνο
2131523715.
15 - Στα προς μεταφορά είδη, πέραν των αρχείων, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
Εξοπλισμός γραφείου (γραφεία - ντουλάπες - ερμάρια - συρταριέρες - βιβλιοθήκες μικροέπιπλα - καρέκλες - φάκελοι εγγράφων - βιβλία - Η/Υ- εκτυπωτές - fax - φωτοτυπικά
μηχανήματα – καλόγεροι κ.λ.π.), μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό υλικό.
Είδη μη αναφερόμενα στην παρούσα και τα οποία θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται μέσα στην προϋπολογισθείσα τιμή.
Εξοπλισμός που από τους αρμόδιους υπαλλήλους θα χαρακτηρισθεί προς απόσυρση, θα
εναποτεθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο.
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σε ευρώ και θα αναφέρονται αναλυτικά

16 - Οι τιμές θα δίνονται
παρασχεθούν με:

οι υπηρεσίες που θα

1) Την προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
2) Το ποσοστό Φ.Π.Α. και
3) Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς [τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες].
4)Το κόστος εργατοώρας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις εργασίες
συσκευασίας κ.λπ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ
προς άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ. Π. Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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.
17 - Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί:
 οφείλει να προβεί σε αυτοψία των χώρων και των ειδών που θα μεταφερθούν,
προκειμένου να προγραμματίσει και οργανώσει την μεταφορά, τα μέσα, την ειδική
φροντίδα και τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
 αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έκδοση των σχετικών αδειών, διέλευσης
μεγάλων οχημάτων, στάθμευσης αυτών καθώς και άδεια για το κλείσιμο του δρόμου
(εάν απαιτηθεί).
 αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζημιά των
μεταφερομένων ειδών.
Ρητά τονίζεται ότι για κάθε προξενούμενη βλάβη σε ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια,
δάπεδα, τοιχοποιία κ.λ.π. κατά την διαδικασία μεταφοράς, το κόστος αποκατάστασης
βαρύνει τον ανάδοχο.
18 - Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007.
19 - Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών, την οριστική,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και αφού ο ανάδοχος 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 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., β) κράτηση 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 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 γ)παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% 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.
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20 - Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
σαράντα χιλιάδων ευρώ #40.000,00 €#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών, Ειδικός Φορέας 39-130 και ΚΑΕ 0829 «Λοιπές μεταφορές», οικονομικού
έτους 2014.
Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών συσκευασίας και σήμανσης
(π.χ. χαρτοκιβώτια και όλα τα λοιπά υλικά συσκευασίας, ταινίες σήμανσης κ.λπ.) και το
κόστος των εργασιών.
21 - Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται
και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

υπόψη

22 - Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας, διατηρεί το
δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:
 Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
 Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
 Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του π.δ. 118/2007.
23 - Η παρούσα απόφαση 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.) eprocurement.gov.gr.
24 - Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού παρέχονται από τη Διεύθυνση
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (κος Γ. Τασιολάμπρος, τηλ.: 213-1308.815 και κος Θεμιστοκλής Λύχνος, τηλ.: 213
- 1523.724) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
1 - Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κου Ν. Σταθόπουλου
3 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Υποδομών κου Σ. Σιμόπουλου
4 - Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Ε. Βουτσινάκη
5 - Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (6)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
3 - Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
4 - κ. Ανδρέα Σταμούλη
5 - κ. Θεμιστοκλή Λύχνο
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. Οικ. 63706/4923/03-11-2014 απόφασή μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαγωνισμός

Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ
Η

συσκευασία,

τακτοποίηση

αποσυσκευασία,
αρχείων,

μεταφορά και

αποσυναρμολόγηση,

μεταφορά και συναρμολόγηση επίπλων και λοιπού
Αντικείμενο

εξοπλισμού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων

Έργων

του

Υπουργείου

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.
Κτήρια στην Αθήνα, όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της
Τόπος εκτέλεσης

Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Προϋπολογισθείσα

40.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

δαπάνη
Θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0829 του Ειδικού
Φορέα 39-130, από τον Προϋπολογισμό Εξόδων της
Προϋπολογισμός

που Γενικής

βαρύνει το έργο

Γραμματείας

Δημοσίων

Έργων

του

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του
οικονομικού έτους 2014.
Εξήντα

Διάρκεια σύμβασης
Διάρκεια
προσφορών

(60)

ημέρες

από

την

υπογραφή

της

επόμενη

της

σύμβασης
ισχύος

Εξήντα

(60)

ημέρες

από

την

διενέργειας του διαγωνισμού.
Κράτηση 0,10% επί της αξίας της σύμβασης προ

Κρατήσεις

Φ.Π.Α., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%
πλέον 20% επ’ αυτού υπέρ ΟΓΑ) υπέρ της ΕΑΑΔΣ,
(ν. 4013/2011, άρθρο 4)
3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

Φόρος εισοδήματος

8%
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. Οικ. 63706/4923/03-11-2014 απόφασή μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ

Β΄

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΤΗ

ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

χαμηλότερη τιμή,

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιμή, για όμοιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο που πληροί τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. Οικ. 63706/4923/03-11-2014 απόφασή μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Περιγραφή των εργασιών συσκευασίας αρχείου, συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού

Α/Α

ΚΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
(κατ’ εκτίμηση)

Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως 1 - Αθήνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).

60 m³

Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.
1.

- Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.

45 m³

- Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού που
εισρέει στο κτήριο
(εφόσον
απαιτείται),
μεταφορά
και
τοποθέτησή
τους
σε
υποδεικνυόμενους χώρους.
Λ. Αλεξάνδρας 17-19 – Αθήνα

- Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού που
εισρέει στο κτήριο
(εφόσον
απαιτείται),
μεταφορά
και
τοποθέτησή
τους
σε
υποδεικνυόμενους χώρους.

2.

Μουστοξύδη 7 - Αθήνα

3.

- Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).
Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
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εξοπλισμού.
- Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.
- Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού που
εισρέει στο κτήριο,
(εφόσον
απαιτείται),
μεταφορά
και
τοποθέτησή
τους
σε
υποδεικνυόμενους χώρους.
Λ. Αλεξάνδρας 205 - Αθήνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).

68 m³

Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.
4.

- Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.

260 m³

- Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού που
εισρέει στο κτήριο
(εφόσον
απαιτείται),
μεταφορά
και
τοποθέτησή
τους
σε
υποδεικνυόμενους χώρους.
Ιπποκράτους 196-198 - Αθήνα

5.

6.

Πανόρμου 22 - Αθήνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).
Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.
- Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.
- Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού που
εισρέει στο κτήριο
(εφόσον
απαιτείται),
μεταφορά
και
τοποθέτησή
τους
σε
υποδεικνυόμενους χώρους.
Συσκευασία
των
αποκομιδή αρχείων.

Σελίδα 11 από 15

προς

10 m³

60 m³

ΑΔΑ: 70Υ01-ΡΛΨ
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(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).

15 m³

Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.
- Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.

5 m³

- Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού που
εισρέει στο κτήριο
(εφόσον
απαιτείται),
μεταφορά
και
τοποθέτησή
τους
σε
υποδεικνυόμενους χώρους.
Χαρ. Τρικούπη 182 - Αθήνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).
Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.

Κεφαλληνίας 104 & Αχαρνών - Αθήνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).

7.

8.

Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.
Παράσχου 98-100 - Αθήνα

9.

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).
Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.

Σελίδα 12 από 15

5 m³

140 m³
50 σετ
(το κάθε σετ
περιλαμβάνει
γραφείο, καρέκλα,
συρταριέρα,
ντουλάπα 180Χ 60
cm)

50 m³
55 σετ
(το κάθε σετ
περιλαμβάνει
γραφείο, καρέκλα,
συρταριέρα,
ντουλάπα 180Χ 60
cm)

ΑΔΑ: 70Υ01-ΡΛΨ
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10.

Φαναριωτών 9 - Αθήνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).

5 m³

Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.
- Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.

5 m³

- Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων
και λοιπού εξοπλισμού που
εισρέει στο κτήριο (εφόσον
απαιτείται),
μεταφορά
και
τοποθέτησή
τους
σε
υποδεικνυόμενους χώρους.
11.

Βατάτζη 37 - Αθηνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).
Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.

12.

Καρ. Σερβίας 3 - Αθήνα

Συσκευασία
των
προς
αποκομιδή αρχείων.
(Έχει προηγηθεί η επιλογή των
προς μεταφορά αρχείων, τα
οποία είναι συγκεντρωμένα σε
συγκεκριμένο χώρο).
Αποσυναρμολόγηση
και
συσκευασία επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται),
σήμανση του προς αποκομιδή
εξοπλισμού.

13.

14.

15.

Π. Τσαλδάρη 15 - Καλλιθέα

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου

Λ. ΝΑΤΟ & Υγείας Γκορυτσά
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.
Αποσυσκευασία των αρχείων
που εισρέουν στο κτήριο και
τοποθέτησή τους σε dexion,
σύμφωνα με τις υποδείξεις.
Αποσυσκευασία
και
επανασυναρμολόγηση επίπλων

Σελίδα 13 από 15

110 m³

45 σετ
(το κάθε σετ
περιλαμβάνει
γραφείο, καρέκλα,
συρταριέρα,
ντουλάπα 180Χ
60 cm)

40 m³

30 σετ
(το κάθε σετ
περιλαμβάνει
γραφείο, καρέκλα,
συρταριέρα,
ντουλάπα 180Χ
60 cm)

100 m³

10 m³
Μέρος των
επίπλων από όλα
τα κτήρια

ΑΔΑ: 70Υ01-ΡΛΨ
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. Οικ. 63706/4923/03-11-2014 απόφασή μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Περιγραφή των εργασιών μεταφοράς - μετακόμισης αρχείου, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, μεταξύ
κτηρίων της Γ.Γ.Y./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Α/Α

ΚΤΗΡΙΟ

ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟ

ΣΕ

ΑΡΧΕΙΩΝ

ΛΟΙΠΟΥ

(ενδεικτικά

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

αναφερόμενος)

(ενδεικτικά
αναφερόμενος)

Φειδιππίδου
1.

&

Σεβαστουπόλεως

1

-

Αθήνα
2.

Λ.

205

-

205

-

Αθήνα
Λ.

Μουστοξύδη 7 - Αθήνα

Αλεξάνδρας

Αλεξάνδρας

Αθήνα
α) Ιπποκράτους 196-198

60 m³
15 m³
60 m³

– Αθήνα
3.

Λ.

Αλεξάνδρας

205

-

Αθήνα

β)

Μουστοξύδη

7

–

8 m³

Αθήνα
γ) Λ. Αλεξάνδρας 17-19 –
Αθήνα

4.

Ιπποκράτους 196-198 Αθήνα

Φειδιππίδου

&

Σεβαστουπόλεως

1

Αθήνα

Πανόρμου 22 - Αθήνα

Αθήνα
β) Φαναριωτών 9 - Αθήνα

6.

Χαρ.

10 m³

–

α) Λ. Αλεξάνδρας 205 –
5.

(Θα γίνει
αποσυσκευασία και
στα δύο κτήρια)

Τρικούπη

182

-

Αθήνα

Φειδιππίδου

&

10 m³
5 m³
5 m³

Σεβαστ/πόλεως 1 -Αθήνα
α) Λ. Αλεξάνδρας 205 –

120 m³

Αθήνα
7.

Κεφαλληνίας

104

&

Αχαρνών - Αθήνα

β)

Μουστοξύδη

7

–

Αθήνα
γ) Λ. Αλεξάνδρας 17-19 –
Αθήνα
α) Λ. Αλεξάνδρας 205 –

20 m³
(Θα γίνει
αποσυσκευασία και
στα δύο κτήρια)

45 m³

Αθήνα
8.

Παράσχου

98-100

Αθήνα

-

β)

Μουστοξύδη

7

–

Αθήνα
γ) Λ. Αλεξάνδρας 17-19 –

5 m³
(Θα γίνει
αποσυσκευασία και
στα δύο κτήρια)

Αθήνα
9.

Φαναριωτών 9 - Αθήνα

Πανόρμου 22 - Αθήνα

5 m³

Σελίδα 14 από 15

Θα μεταφερθεί
μέρος του
εξοπλισμού σε
κάθε κτήριο και
μέρος των
επίπλων (50

σετ)
Θα μεταφερθεί
μέρος του
εξοπλισμού σε
κάθε κτήριο και
μέρος των
επίπλων (55

σετ)

ΑΔΑ: 70Υ01-ΡΛΨ
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Βατάτζη 37 - Αθήνα

α) Π. Τσαλδάρη 15 –

100 m³

Καλλιθέα

10.

β)

Αναστάσεως

2

και

10 m³

α) Λ. Αλεξάνδρας 205 –

10 m³

Τσιγάντε - Παπάγου
Καρ. Σερβίας 3 - Αθήνα

Αθήνα
11.

β)

Φειδιππίδου

&

Σεβαστ/πόλεως 1 -Αθήνα

12.

Όλα τα κτήρια, κατόπιν
υποδείξεως
της
Υπηρεσίας

Λ. ΝΑΤΟ &
Γκορυτσά
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Υγείας

30 m³
Μέρος των
επίπλων

Σελίδα 15 από 15

Θα μεταφερθεί
μέρος του
εξοπλισμού σε
κάθε κτήριο και
μέρος των
επίπλων (45 σετ)
Θα μεταφερθεί
μέρος του
εξοπλισμού σε
κάθε κτήριο και
μέρος των
επίπλων (30 σετ)
Από τα τέσσερα
(4) κτήρια που
εμφανίζονται
ανωτέρω

