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Ανάθεση του έργου της προµήθειας και τοποθέτησης ραφιών τύπου dexion, προς
κάλυψη των αναγκών
της ∆ιεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων &
Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στη
µειοδότρια εταιρεία «Θεόδωρος ∆ηµητρουλάκος 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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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».
1.10 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».
1.11 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 ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.13 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων»
1.14 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
1.15 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.9

2.

Τις αποφάσεις µε αριθµούς:

2.1

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. 3118/257/19-01-2016 της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, περί
συγκρότησης επιτροπών προµηθειών.

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1.

2.

3.

4.

Το υπ’ αριθµ. οικ. 6017/25-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων &
Γεωπληροφορικής του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., για την ανάγκη προµήθειας ραφιών τύπου dexion προς
κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας τους.
Την υπ’ αριθµ. ∆Ο∆/4090/550/26-1-2016 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού #8.500,00 €#, που
καταχωρήθηκε µε α/α 11351 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε. µε
Α∆Α:6Π0Σ4653ΟΞ-ΧΧΒ.
Το υπ’ αριθµ. 78907/6302ΚΑΕ1699/9-2-2016 Πρωτογενές Αίτηµα (Α∆ΑM:16REQ003823876
2016-02-15), για την προµήθεια ραφιών τύπου dexion, προς κάλυψη αναγκών της ∆/νσης
Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
Την από 17-02-2016 προσφορά της εταιρείας «Θεόδωρος ∆ηµητρουλάκος Α.Β.Ε.Ε.»:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Θεόδωρος
∆ηµητρουλάκος
Α.Β.Ε.Ε.

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ
1ο χλµ. Ε.Ο.
ΣχηµαταρίουΧαλκίδος

ΤΗΛ.
2262056888

ΦΑΞ
2262059044

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατακυρώνουµε την προµήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion, προς κάλυψη των
αναγκών της ∆/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων & Γεωπληροφορικής του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.,
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σύµφωνα µε τους όρους του υπ’ αριθµ. 78907/6302ΚΑΕ1699/9-2-2016 Πρωτογενούς Αιτήµατος
(Α∆ΑM:16REQ003823876 2016-02-15) στη µειοδότρια εταιρεία «Θεόδωρος ∆ηµητρουλάκος
Α.Β.Ε.Ε.», 1ο χλµ. Ε.Ο. Σχηµαταρίου-Χαλκίδος, Α.Φ.Μ.:094450742, ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, τηλ.:
2262056888, ως κατωτέρω:
1.1 Είδος προµήθειας - ποσότητα - τιµή
ΕΙ∆ΟΣ
ΚΟΛΩΝΕΣ Τ36Χ250 ΓΚΡΙ
ΡΑΦΙ 0,46Χ1,22 100KG ΑΝΑ ΡΑΦΙ ΓΚΡΙ
ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΚΡΙ
ΠΕΛΜΑΤΑ
ΒΙ∆ΕΣ-ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
204
505
208
204
5.000

ΤΙΜΗ
5,15 €
12,25 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €

ΣΥΝΟΛΟ
1,050,60 €
6,186,25 €
30,60 €
41,60 €
1,250,00 €
8,559,05 €
1,711,81 €
6,847,24 €
1,547,87 €
8,422,11 €

1.2 Τεχνικές προδιαγραφές
Τα ράφια τύπου dexion θα είναι σύµφωνα µε την αντίστοιχη τεχνική προσφορά του µειοδότη
προµηθευτή, σε συνδυασµό µε τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αριθµ. 78907/6302ΚΑΕ1699/92-2016 Πρωτογενούς Αιτήµατος–Πρόσκλησης Συµµετοχής (Α∆ΑM:16REQ003823876 2016-02-15).
1.3 Πληρωµή
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
είκοσι δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (8,422,11 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., Ε.Φ. 39-110 και Κ.Α.Ε.
1699 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ».
Η πληρωµή της αξίας των ραφιών 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 φόρου εισοδήµατος
ποσοστού 4% 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.
1.4 Λοιποί όροι - Παράδοση - Παραλαβή
Σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασµό µε τους όρους του υπ’ αριθµ.
78907/6302ΚΑΕ1699/9-2-2016
Πρωτογενούς
Αιτήµατος
–
Πρόσκλησης
Συµµετοχής
(Α∆ΑM:16REQ003823876 2016-02-15). Η παράδοση και τοποθέτηση των ραφιών τύπου dexion
θα γίνει µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή, στο κτήριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. στην οδό Χαριλάου
Τρικούπη 182 - Αθήνα, ύστερα από προηγούµενη συνεννόηση µε υπάλληλο του Τµήµατος
∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων - τηλ.: 213 1523715 εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει σε
πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Η
προµήθεια θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την αρµόδια 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 1/4 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.
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Μετάθεση του συµβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται µόνο σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης
παράδοσης των υλικών.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ
Αποδέκτες για Ενέργεια:
1. Θεόδωρος ∆ηµητρουλάκος Α.Β.Ε.Ε.
1ο χλµ. Ε.Ο. Σχηµαταρίου-Χαλκίδος
2. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
Μέλη Επιτροπής παραλαβής της υπ’ αριθµ.
οικ. 3118/257/19-1-2016 απόφασης
υπόψη προέδρου κ. Ζαπαντιώτη Παναγιώτη
Εσωτερική διανοµή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. κ. Θ. Λύχνο

