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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
του έργου: «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων», στη μειοδότρια εταιρεία «ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» .
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
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
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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).
1.7 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 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».
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 ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.14 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
1.15 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) 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».
2.4 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».
2.5 Οικ. 7780/723/22-5-2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.51346/4056/21-08-2015 όμοια.
2.6 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./38/οικ/16652/14-05-2015 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./41/οικ/16433/27-052015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί
«Εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας βάσει του άρθρου 49 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ
47Α΄)» και «Παράταση και σύναψη νέων ατομικών συμβάσεων καθαριότητας σύμφωνα
με το άρθρο 49 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄)» αντίστοιχα.
2.7 Οικ. 33497/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής….».
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2.8 ΔΟΔ/35773/4825/17-06-2015 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), περί
ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού #10.000,00€#, που
καταχωρήθηκε με α/α 51514 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.
2.9 Οικ. 56211/4419/16-09-2015 (ΑΔΑ:ΨΡΙΣ465ΦΘΘ-ΦΚΜ) απόφαση «έγκρισης
διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
προϋπολογισμένης δαπάνης 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.10 56708/4472/22-09-2015 (ΑΔΑ: 6Ω5Β465ΦΘΘ-Η9Γ) απόφαση συμπλήρωσης της
παραπάνω απόφασης καθώς και ορθή επανάληψη αυτής.
3. Το υπ’ αριθμ. 39192/3261/15-09-2015 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
προϋπολογισμένης δαπάνης 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Τα από 02-10-2015 (1ο), 29-10-2015 (2ο) και 19-11-2015 (3ο) πρακτικά της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμενοι, την από 19-11-2015 (3ο Πρακτικό) γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας
του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση κλιματιστικών
μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους των αποφάσεων Οικ. 56211/4419/16-09-2015 (ΑΔΑ:
ΨΡΙΣ465ΦΘΘ-ΦΚΜ) και Οικ. 56708/ 4472/22-09-2015 (ΑΔΑ: 6Ω5Β465ΦΘΘ-Η9Γ) στη
μειοδότρια εταιρεία «ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με έδρα την Αθήνα, στην οδό Λουτρακίου 19, Τ.Κ.173
41 – Άγ. Δημήτριος Α.Φ.Μ. 045319944, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, τηλ.: 210 9326861, fax: 210
9352883, ως κατωτέρω:
1.1 Είδος παρεχομένων υπηρεσιών – ποσότητα – τιμή
Συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ
Αριθμός
Αριθμός
Κτήριο
κλιματιστικών κλιματιστικών
μηχανημάτων
μονάδων

1.

Βαρβάκη 12

19

2.

Λ. Αλεξάνδρας 19

18

3.

Χαρ. Τρικούπη 182

127

4.

Π. Τσαλδάρη 15

49

5.

Φαναριωτών 9

59

6.

Σεβαστουπόλεως και Φειδιππίδου

27

7.

Μουστοξύδη 7

33

8.

Βατατζή 37

19

9.

Πειραιώς 166

75

10.

Ιπποκράτους 196-198

45

11.

Πανόρμου 70-72

-

2

Σύνολο

471

4

1

1

Ο ανάδοχος θα παρέχει τις παρακάτω βασικές εργασίες συντήρησης:
- Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιασθεί στα παραπάνω μηχανήματα (χωρίς
την αξία ανταλλακτικού).
- Τακτική συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων και κεντρικών μονάδων.
- Καθαρισμό φίλτρων και ανεμιστήρων. ΄Ελεγχο της ηλεκτρονικής και υδραυλικής
εγκατάστασης και αποκατάστασης τυχών φθορών, καλωδίων, σωληνώσεων απορροής
κ.λ.π.
-Έλεγχο αυτοματισμού προστασίας
- Έλεγχο πρεσσοστατών υψηλής και χαμηλής.
- Έλεγχο θερμοστατών.
-΄Ελεγχο καλής λειτουργίας χειριστηρίων
- Χημικό καθαρισμό εξωτερικών μονάδων
Λοιπές υποχρεώσεις
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στη Δ/νση Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
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μετά την περάτωση του έργου, τεχνικό δελτίο για κάθε κλιματιστικό μηχάνημα ή κεντρική
μονάδα στο οποίο θα αναγράφεται:
- Ο ακριβής τόπος που είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα (κτήριο, όροφος κ.λ.π.)
- Το εργοστάσιο κατασκευής, μοντέλο, κωδικός, αριθμός Παραγωγής (S/N)
- Κατάσταση στην οποία βρίσκεται από άποψη καλής λειτουργίας
- Ικανότητα ψύξης σε BTU
- Ενεργειακή κλάση
- Τεχνική γνώμη σε περίπτωση που έχει σημαντική βλάβη αν είναι οικονομικά συμφέρουσα η
αποκατάστασή της
- Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες απ’ αυτόν υπηρεσίες θα παρέχονται
κατά τρόπο άριστο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και γι’ αυτό
οφείλει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία.
- Εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων του κατά την
παροχή υπηρεσιών του.
- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στο συντηρημένο μηχάνημα
από υπαιτιότητα ή αμέλειά του ή στο χώρο εγκατάστασης αυτού και υποχρεούται στην
άμεση αποκατάσταση της ζημιάς με δαπάνες του, ύστερα από σχετική πρόσκληση του
αναδόχου.
Η αξία των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στη τιμή των πέντε χιλιάδων διακοσίων
τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών #5.203,25 €#, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 1.196,74 €,
ήτοι στην τελική τιμή των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #6.400,00 €# .
1.2 Τεχνικές προδιαγραφές
Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων από τον Ανάδοχο, θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη τεχνική προσφορά του σε
συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπ’ αριθμ. Οικ. 56211/4419/16-09-2015
(ΑΔΑ:ΨΡΙΣ465ΦΘΘ-ΦΚΜ) ) και Οικ. 56708/ 4472/22-09-2015 (ΑΔΑ: 6Ω5Β465ΦΘΘ-Η9Γ)
αποφάσεων του διαγωνισμού.
1.3 Πληρωμή - Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2015, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Φορέας 39110 και Κ.Α.Ε. 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» οικονομικού
έτους 2015.
Κατά την πληρωμή θα γίνει 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, επί της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα παρακρατηθεί από τον ανάδοχο ο νόμιμος φόρος
εισοδήματος 8%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
Ο ανάδοχος για την εξόφλησή του πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία (Δ/νση Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Νόμιμο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβληθεί σε ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την
ολοκλήρωση των υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών, ύστερα από την υποβολή του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
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1.4. Λοιποί όροι
Σύμφωνα με την προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ. Οικ.
56211/4419/16-09-2015 (ΑΔΑ:ΨΡΙΣ465ΦΘΘ-ΦΚΜ) και Οικ. 56708/ 4472/22-09-2015
(ΑΔΑ: 6Ω5Β465ΦΘΘ-Η9Γ) αποφάσεις του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή παρακολούθησης και οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής που έχει
ορισθεί με την υπ’ αριθμ. ∆ΠΥ∆Υ/οικ. 7780/723/22-05-2015 απόφαση της ∆ιεύθυνσης
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. οικ.
51346/4056/21-08-2015 όµοια, οφείλει να παρακολουθεί και να ελέγχει αν η παροχή των
υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον
ανάδοχο. Η παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων θα γίνει
μετά την ολοκλήρωση του έργου από την παραπάνω αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, η οποία
υποχρεούται άμεσα να υποβάλει στην Υπηρεσία, σε πέντε (5) αντίτυπα, το πρωτόκολλο
παρακολούθησης και οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του.

Ανακοίνωση
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΥΠΥ.ΜΕ.ΔΙ
3. Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντη
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Αποδέκτης για Ενέργεια:
Ανάδοχος Επιχείρηση:
ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ
Λουτρακίου 19, Τ.Κ.173 41 - Άγιος Δημήτριος
Κοινοποίηση
1. Εταιρείες
1) ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΒΟΥΤΣΑΣ ΕΓΚ. SERVICE
ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΛΙΜ/ΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑ
Ρούμελης 30, Τ.Κ. 162 32 - Βύρωνας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

2) ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καπετάν Λαχανά 80, Τ.Κ. 104 45 - Αθήνα
2. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
Μέλη Επιτροπής Παραλαβής αποφάσεων
οικ. 7780/723/2015 & οικ. 51346/4056/2015
Τακτικά μέλη:
α) Μαυρογένη Αντώνιο, στη Δ/νση
Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών
β) Γιακάκη Ελένη, στη Δ/νση ΔΟΔ
γ) Μπράβου Αναστασία, στη Δ/νση Οδικών Υποδομών
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Κουτσοδήμου Σπυριδούλα, στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων
Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής
β) Συνοδινού Θεοδώρα, στη Δ/νση ΔΟΔ
γ) Κωσταντοπούλου Μαρία – Ειρήνη, στην Ειδική Υπηρεσία
Κατασκευής ΄Εργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος
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Εσωτερική διανομή
1. Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων (5)
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Π. Παπουτζά
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