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Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον
Ασπρόπυργο Αττικής, για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του
ανοιχτού ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού (Διακήρυξη 04/2015)» και κατακύρωση του εν
λόγω έργου στην εταιρεία «ΔΡΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α.Ε.»
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη», την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα.
του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές» .
του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
του π.δ. 60/ 2007 (ΦΕΚ 64/Α) «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», σε
συνδυασμό με το ν. 1455/2013.
του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει συμπληρωματικά στο
π.δ. 60/2007 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο ν. 4155/2013.
του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88/Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις».
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1.9

του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων…», όπως
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.10 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.12 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
1.13 Του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α ) « Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.14 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες
διατάξεις».
1.15 της υποπαραγράφου Γ1: «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
1.16 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.17 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.18 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.19 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
1.20 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.21
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, Διαδικασία Παραλαβής».
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) 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».
Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων».
Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικής Γραμματέως
του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού” στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό
Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1.

Την υπ’ αριθμ. 30440/08-05-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας –
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και
Συνεργεία Καθαριότητας και την υπ’ αρ. 31262/16-11-2006 συμπλήρωση αυτής.

2.

Τις πιστώσεις του Ε.Ε. 2000ΣΕ06900004 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 7-9-99 ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (Τμ.Ε.9969000) (π.κ. 2069004)»
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για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών φύλαξης την Αποθηκών Ασπροπύργου της ΓΓΥ, πρώην
ΓΓΔΕ, επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνολικής διάρκειας
δώδεκα (12) μηνών»
3.

Το υπ’ αριθμ. οικ.3306/Γ6/27-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών με θέμα «Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και Μεταφοράς».

4.

Το υπ’ αριθμ. οικ.1203/Γ6/09-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών, σχετικά με την συνέχιση των υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της ΓΓΥ,
πρώην ΓΓΔΕ, επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής.

5.

Το υπ’ αριθμ. 20099/1587/23-03-2016 πρωτογενές αίτημα (που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, με τον υπ’
αριθμ. Α.Δ.Α.Μ 16REQ004071003), για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:
«Φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, για
χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού ηλεκτρονικού Δημόσιου
Διαγωνισμού (Διακ. 04/2015)».

6.

Την υπ’ αριθμ. 22482/1757/29-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού, σχετικά με την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:
«Φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, για
χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού ηλεκτρονικού Δημόσιου
Διαγωνισμού (Διακ. 04/2015)».

7.

Την προσφορά της μίας (1) και μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό:

8.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

FAX

ΔΡΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

17η ΝΟΕΜΒΡΗ 81 -543
52 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2310 909687

2310 909349

210 6046110

210 6046214

Το από 06-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με το οποίο
προτείνεται η κατακύρωση του έργου φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, στη μειοδότρια εταιρεία
«ΔΡΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.», με συνολική μηνιαία δαπάνη
έργου οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά # 8.829,91€ #
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή:
α) προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
που υπέβαλε εμπόθεσμα η μια (1) και μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία.
β) αποφάσισε ομόφωνα, μετά από έλεγχο και εξέταση του υποφακέλου της εν λόγω εταιρείας, την
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς αυτής, δεδομένου ότι συμμορφώνεται και καλύπτει απόλυτα τους
όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) ακολούθως, προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αφού
ελέγχθηκε η πληρότητα και ορθότητα συμπλήρωσής του, η προσφορά αξιολογήθηκε λαμβάνοντας
υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄της παραπάνω απόφασης, απ΄όπου προέκυψαν
τα κάτωθι:
 Δεν αναπτύχθηκε ανταγωνισμός, καθώς κατατέθηκε μία (1) και μόνη προσφορά.
 Μετά τον έλεγχο της χαμηλότερης τιμής η οποία προσφέρθηκε στον προηγούμενο διαγωνισμό
διαπιστώθηκε ότι η προσφερόμενη τιμή της εταιρείας «ΔΡΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» είναι ελαφρώς χαμηλότερη.
 Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά της παραπάνω εταιρείας για τη φύλαξη του ίδιου χώρου σε
προηγούμενο χρόνο υπήρξε καλή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 68/8-4-2014 Βεβαίωση Καλής
Εκτέλεσης, η οποία είχε προσκομιστεί στον φάκελο δικαιολογητικών.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμαστε την από 06-04-2016 ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί της
Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, για χρονικό διάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού (Διακ. 04/2015)» και
κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ.
ΔΠΥΔΥ/Οικ. 22482/1757/29-03-2016 (ΑΔΑ: Ω3ΡΟ4653ΟΞ-ΜΛΝ) απόφασης, στη μειοδότρια εταιρεία
«ΔΡΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.», οδός 17ης Νοέμβρη 81, Τ.Κ. 543
52 Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.: 094519290, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θες/νίκης, τηλ.: 2310 909652-947704, fax: 2310
909349, ως κατωτέρω:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)

ΔΡΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

7.178,79 €
(ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ)

Φ.Π.Α. (23%)
1.651,12 €

2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών. Σε περίπτωση, που ο ηλεκτρονικός
ανοικτός διαγωνισμός, που διενεργείται, ολοκληρωθεί νωρίτερα, η σύμβαση διακόπτεται, χωρίς
ουδεμία περαιτέρω αξίωση του αναδόχου.
3. Αντικείμενο του έργου είναι η φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
(πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ.2512/ΣΤ 1.71/12.03.2014 διακήρυξη
διαγωνισμού και την προσφορά του Αναδόχου. Ειδικότερα: Η φύλαξη των Αποθηκών Ασπροπύργου της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον
Ασπρόπυργο Αττικής θα γίνεται σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων
των αργιών με ένα (1) εποχούμενο φύλακα στην πρωινή βάρδια, ένα (1) φύλακα μαζί με ένα (1)
εποχούμενο φύλακα στην απογευματινή & βραδινή βάρδια και έναν (1) επιπλέον φύλακα σε 8ωρη βάση
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες στην πρωινή βάρδια.
4. Η συνολική δαπάνη των παραπάνω υπηρεσιών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ε. 2000ΣΕ06900004
«ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ
ΣΕΙΣΜΟ 7-9-99 ΣΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (Τμ.Ε.9969000) (π.κ. 2069004)».
5. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την επιτροπή της 16-01-2015 σύμβασης.
6. Η πληρωμή του Αναδόχου θα καταβάλλεται, σε ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μηνιαία, από την
έναρξη παροχής των υπηρεσιών, ύστερα από την υποβολή του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και
οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών φύλαξης από την αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής, που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σε κάθε πληρωμή, θα
διενεργείται: α) η προβλεπόμενη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20%
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και β) η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 του ν. 4172/2013. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο Ανάδοχος για την πληρωμή είναι
τα ακόλουθα:
α) Νόμιμο τιμολόγιο του Αναδόχου.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α.
δ) Εξοφλητική απόδειξη τιμολογίου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται ονομαστικά τα άτομα που απασχολήθηκαν στο έργο της φύλαξης
το μήνα για τον οποίο δικαιούται την αμοιβή και ότι καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόμιμες αποδοχές οι
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οποίες δεν ήταν κατώτερες των προβλεπόμενων από την εφαρμοζόμενη ΣΣΕ καθώς και ότι
καταβλήθηκαν οι υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης των ιδίων ατόμων στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο
ασφαλιστικό φορέα.
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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, να προσέλθει άμεσα στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας τα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στις
ιστοσελίδες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
Το από 06-04-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού,
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΔΡΑΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.
17η ΝΟΕΜΒΡΗ 81 Τ.Κ. 543 52 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 909687 Fax: 2310 909349

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το από 06-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής
Αξιολόγησης Διαγωνισμού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπ.Υ.Με.Δι.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
3- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4- Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
5- Αν. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6- Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κόνιαρη 43, 114 71, Αθήνα (για ενημέρωση της Επιτροπής Παραλαβής)
7 - Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού (δια της Προέδρου κας Β. Βαΐτση)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρον. Αρχείο
2- Γ. Λουβερδής
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