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ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατος πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την επισκευή (προµήθεια και
εγκατάσταση υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία µεταφερόµενων οικίσκων της ∆/νσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆.Α.Ε.Φ.Κ.) και κατακύρωση του εν
λόγω έργου στη µειοδότρια εταιρεία «EUROTRADE S.A. (ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.3 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».
1.4 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».
1.5 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε συνδυασµό
µε το ν. 4155/2013.
1.6 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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.7 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική 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 ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
1.8 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
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1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

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».
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».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων»
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».
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
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».
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός
Γενικής Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 2815/254/15-01-2015 της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού περί
συγκρότησης επιτροπών προµηθειών, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 4501/428/21-052015, 33928/2905/14-07-2015 και οικ. 51345/4055/21-08-2015 όµοιες.
και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆.Α.Ε.Φ.Κ./οικ.515/Γ.2.5./23-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆.Α.Ε.Φ.Κ.), που αναφέρεται στην προµήθεια των υλικών
επισκευής των οικίσκων, µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές, για την κάλυψη των αναγκών
των Υπηρεσιών του Υπουργείου, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
2. Την υπ’ αριθµ. ∆.Α.Ε.Φ.Κ./οικ.4981/Γ2.5/13-11-2015 απόφαση της ∆/νσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων
Φυσικών
Καταστροφών(∆.Α.Ε.Φ.Κ.),
µε
Α∆Α:Ω21Γ4653ΟΞ-Σ5Β
και
Α∆ΑΜ:15REQ003328276 2015-11-18, για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 67.650,00 €
σε βάρους του ενάριθµου έργου 2012ΣΕ06900009 της ΣΑΕ 069/2015, για κάλυψη αναγκών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
3. Το υπ’ αριθµ. οικ. 4877/Γ2.5/6-11-2015 Πρωτογενές Αίτηµα για την προµήθεια και εγκατάσταση
υλικών των οικίσκων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
4. Την υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/72325/5839/07-12-2015 (Α∆Α: ΩΩΧ74653ΟΞ-ΤΗΦ) απόφαση της
∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ, για την προµήθεια για την επισκευή (προµήθεια και
εγκατάσταση υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία µεταφερόµενων οικίσκων για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
προϋπολογιζόµενης δαπάνης #55.000,00 €#, πλέον Φ.Π.Α. 23%.
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5. Τις προσφορές των παρακάτω συµµετεχόντων στο διαγωνισµό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

FAX

1

EUROTRADE S.A. (ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.)

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 47-49
Τ.Κ. 118 54 ΑΘΗΝΑ

210 3411063

210 3411062

2

GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.

16χλµ. Λ. ΣΠΑΤΩΝ
Τ.Κ. 153 51
ΠΑΙΑΝΙΑ

210 6669112

210 6625226

3

KMS BUILDINGS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 Τ.Κ.
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

210 6108880

210 6108881

6. Το από 21-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο
προτείνεται οµόφωνα η κατακύρωση του έργου στη µειοδότρια εταιρεία «EUROTRADE S.A.
(ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.)», µε συνολική τιµή 46.819,50, πλέον Φ.Π.Α. 23%.
7. Την από 03-02-2016 Ανακοίνωση περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, την 05-02-2016.
8. Το από 05-02-2016 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόµενοι το από 21-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού,
κατακυρώνουµε την επισκευή (προµήθεια και εγκατάσταση υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία
µεταφερόµενων οικίσκων της ∆/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(∆.Α.Ε.Φ.Κ.), σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/72325/5839/7-12-2015 (Α∆Α:
ΩΩΧ74653ΟΞ-ΤΗΦ) απόφασης διενέργειας του διαγωνισµού, στη µειοδότρια εταιρεία «EUROTRADE
S.A. (ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.)», οδός Περσεφόνης 47-49 Αθήνα , Τ.Κ. 118 54, Α.Φ.Μ.: 094450809,
∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, τηλ.: 210 3411063, fax: 210 3411062, ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πίνακες α+β
Υλικά & εγκατάσταση
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
986

ΣΥΝΟΛΟ
46.819,50 €
46.819,50 €
10.768,49 €
57.587,99 €

2. Είδος προµήθειας - ποσότητα - τιµή
Προµήθεια και εγκατάσταση των υλικών των σαράντα τριών (43) οικίσκων, για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στη τιµή των πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (57.587,99 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.
3. Τεχνικές προδιαγραφές
Ο εξοπλισµός θα είναι σύµφωνος µε την αντίστοιχη τεχνική προσφορά του µειοδότη, σε συνδυασµό µε
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/72325/5839/7-12-2015 (Α∆Α: ΩΩΧ74653ΟΞ-ΤΗΦ)
απόφασης της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού. Η απόφαση διενέργειας του διαγωνισµού και η προσφορά του µειοδότη
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.
4. Πληρωµή
Η συνολική δαπάνη προµήθειας του εξοπλισµού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (57.587,99 €), συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε βάρος του
ενάριθµου έργου 2012ΣΕ06900009 της ΣΑΕ 069/2015 .
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Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνει µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και
αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
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 του νόµιµου φόρου εισοδήµατος
στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου, 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.
5. Λοιποί όροι – Παράδοση – Παραλαβή
Σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασµό µε τους όρους της υπ’ αριθµ.
∆ΠΥ∆Υ/72325/5839/7-12-2015 (Α∆Α: ΩΩΧ74653ΟΞ-ΤΗΦ) απόφασης.
Η παράδοση και η εγκατάσταση των υλικών θα γίνει µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου στις
αποθήκες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Λεωφόρος Νάτο, Ασπρόπυργος, θέση
Γκορυτσά), ύστερα από προηγούµενη συνεννόηση µε υπάλληλο της ∆ΑΕΦΚ - τηλ. : 2108704713,
εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Συγκροτούµε τριµελή επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου, αποτελούµενη από τους κάτωθι
υπαλλήλους:
Τακτικά µέλη:
1) Μητρόπουλος ∆ηµήτριος, ως πρόεδρος,
2) Μπερτσιάς Μιλτιάδης, ως µέλος,
3) Αβραµόπουλος Ιωάννης, ως µέλος
Αναπληρωµατικά µέλος: Γουργιώτου Χρυσούλα
Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την παραπάνω τριµελή επιτροπή εντός
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση της παράδοσης και η οποία οφείλει να
συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και να υποβάλει αυτό στο Τµήµα ∆ιαγωνισµών και
Συµβάσεων, σε πέντε (5) αντίτυπα.
Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί µέχρι το 1/2 αυτού (ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου), µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων
του ∆ηµοσίου, για επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοσης ή της παράτασης, εφόσον δοθεί, θα
κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου.
Μετάθεση του συµβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται µόνο σε περιπτώσεις όπου
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης του
µηχανογραφικού εξοπλισµού.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ
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ΑΔΑ: 63Φ24653ΟΞ-ΞΕΘ
Ανακοίνωση
1. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών
3. Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αποδέκτες για Ενέργεια:
1. Ανάδοχος εταιρεία:
«EUROTRADE S.A. (ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»
Περσεφόνης 47-49 Αθήνα , Τ.Κ. 118 54 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3411063, Fax: 210 3411062
2. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
Μέλη επιτροπής παραλαβής:
Τακτικά µέλη:
1) Μητρόπουλος ∆ηµήτριος, ως πρόεδρος,
2) Μπερτσιάς Μιλτιάδης, ως µέλος,
3) Αβραµόπουλος Ιωάννης, ως µέλος
Αναπληρωµατικά µέλος: Γουργιώτου Χρυσούλα
Κοινοποίηση:
Συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες:
1. «GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α.Ε.»
16ο χλµ. Λ. ΣΠΑΤΩΝ, Τ.Κ. 153 51 ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλ: 2103411063- Fax: 2106625226
2. «KMS BUILDINGS Α.Ε.»
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ. 2106108880 fax: 2106108881
Εσωτερική διανοµή:
Χρονολογικό Αρχείο
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