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Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών χρωματισμού τοίχων και οροφής, 2.000 τ.μ.
περίπου, του δευτέρου (2ου), πέμπτου (5ου) και μέρος του τρίτου (3ου) ορόφου του κτηρίου
στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου» στον
«ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

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.
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».
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».
του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε συνδυασμό
με το ν. 4155/ 2013.
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».
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), 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».
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».
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».
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1.10 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».
1.11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.12 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
1.13 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.14 του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ21/Α/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.15 του π.δ. 27/2015 (ΦΕΚ31/Α/21-03-2015) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών
των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
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».
Οικ. 2534/04-11-2014 (ΦΕΚ 2994/Β/05-11-2014)
κ.υ.α. του Υπουργού και του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής….».
Οικ. 7780/723/2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
περί
συγκρότησης επιτροπών προμηθειών.
ΔΟΔ/18984/2661/Φ.ΑΝ./27-03-2015 περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού
#3.075,00 €#, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του π. Υπ.Υ.Με.Δι.
Υ144/30-3-2015 (ΦΕΚ 483/Β/30-03-2015) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη».

3. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών χρωματισμού τοίχων και οροφής, 2.000 τ.μ. περίπου, του δευτέρου
(2ου), πέμπτου (5ου) και μέρος του τρίτου (3ου) ορόφου του κτηρίου στέγασης Υπηρεσιών του
Υπουργείου, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ.82/β/17-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου
μας.
5. Το υπ’ αριθμ. 15665/1435/9-03-2015 Πρωτογενές Αίτημα – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών χρωματισμού τοίχων και οροφής, 2.000 τ.μ. περίπου,
του δευτέρου (2ου), πέμπτου (5ου) και μέρος του τρίτου (3ου) ορόφου του κτηρίου στέγασης
Υπηρεσιών του Υπουργείου, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου».
6. Την από 12-03-2015 προσφορά της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΙΓΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».
7. Την από 16-03-2015 προσφορά της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ».
8. Την από 16-03-2015 προσφορά της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ».
9. Την από 16-03-2015 προσφορά της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ».
10. Την από 16-03-2015 προσφορά της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ».
11. Την από 16-03-2015 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.».
12. Την από 16-03-2015 προσφορά της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».
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13. Την από 16-03-2015 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ ΣΙΑ
Ε.Ε.».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών χρωματισμού τοίχων και οροφής, 2.000 τ.μ.
περίπου, του δευτέρου (2ου), πέμπτου (5ου) και μέρος του τρίτου (3ου) ορόφου του κτηρίου στέγασης
Υπηρεσιών του Υπουργείου, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου» στη μειοδότρια
επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» (Κωνσταντινουπόλεως 20, 132 31,
Πετρούπολη, τηλ: 210 5057230 – Φαξ: 210 5057230), έναντι συνολικής δαπάνης ποσού # 3.075,00 €#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Το υπ’ αριθμ. οικ.82/β/17-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου
μας καθώς και η από 16-03-2015 προσφορά της παραπάνω επιχείρησης, επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.

2. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Ξύσιμο σαθρών σημείων, στοκάρισμα, τρίψιμο, αστάρωμα και δύο (2) χέρια πλαστικό χρώμα.
 Χρώματα, λοιπά υλικά, ημερομίσθια – εργοδοτικές – ασφαλιστικές εισφορές εργατοτεχνιτών.
Τα χρώματα θα είναι αρίστης ποιότητας της βιομηχανίας ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

3. Η επιχείρηση «ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» υποχρεούται να προσέλθει άμεσα για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης. Στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί θα καθορισθούν όλες οι αναγκαίες
για την υλοποίηση του έργου ρυθμίσεις.
4. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
5. Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.7780/723/2015 απόφασή μας, ήτοι από τους υπαλλήλους :
α) Κόνιαρη Βασιλεία - Χρύσα, του κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ, ως Πρόεδρο,
β) Κούκουρα Ευάγγελο, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, ως μέλος και
γ) Σταματιάδη Δημήτριο, του κλάδου Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους:
α) Καπασκέλλη Απόστολο, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού, ως αναπληρωτή του
Προέδρου,
β) Ζαχαράτο Κυριάκο, του κλάδου Δ.Ε. Μηχ.Ηλεκτρ.Μηχ, ως μέλος και
γ) Καραγιώργο Ιωάννη, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού, ως μέλος.
Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή των υπηρεσιών του εν λόγω έργου και η σύνταξη του
σχετικού Πρωτοκόλλου, το οποίο, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, θα υποβληθεί
σε τρία (3) αντίτυπα στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
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.
6.

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του και αφού ο ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) 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 β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος
ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου πώλησης και 8% στο τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του π. δ. 118/2007.
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7.

Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π.δ.
118/2007), κυρώσεις.

8.

Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του π.
Υπ.Υ.Με.Δι., Φορέας 39-130 και στον Κ.Α.Ε. 0851.

9.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στους
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

δικτυακούς

τόπους

της

Αναθέτουσας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ.
Αναφερόμενους υπαλλήλους (6),
μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του
έργου
2. ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Κωνσταντινουπόλεως 20, 132 31, Πετρούπολη,
τηλ: 210 5057230 – Φαξ: 210 5057230
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. π. Υπ.Υ.Με.Δι.
1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ. Χ. Σπίρτζη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων
Β. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
Αλφειού 11-13, Αμπελόκηποι,
τηλ: 210 6455009
Γ. ΜΙΓΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σφίγγος 64-66, Αθήνα
Δ. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ησιόδου 17, 190 09, Παλλήνη
τηλ: 210 6451251
Ε. ΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οδός 0-4 αριθμ.30 – Ολυμπιακό Χωριό
τηλ: 210 2819281
ΣΤ. ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.
Ροδοδάφνης 11, 152 33, Χαλάνδρι
τηλ: 210 6854317 - Φαξ: 210 6814998
Ζ. ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α
Ομορφοκκλησιάς 6 , Ν.Ιωνία
Τηλ: 210 2774102
Η. ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ικαρίας 4, Γέρακας,
τηλ/φαξ: 210 6046737
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - κ. Δ. Μαρτίνη
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

Αρχής

