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ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τριών (3) κτιρίων της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. επί των οδών: α) Βαρβάκη 12, β) Βατάτζη
37 και γ) Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα έντεκα (11)
ημερών, ήτοι από 21.10.2016 ως και τις 31.10.2016» στην εταιρεία «Π. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού #880,46€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
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 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».
1.3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.4 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».
1.5 Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07-04-2014).
1.6 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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1.7

1.8
1.9
1.10
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», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.

Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1

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».
Οικ.26398/28-04-2015 (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. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
63807/1898/29-09-2016 (ΦΕΚ 3209/Β΄/05-10-2016) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους των Μονάδων
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ)».

2.2
2.3

2.4

2.5

και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ57100008
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054)
(Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 &1984ΣΕΟ6800001)» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
ΔΠΥΔΥ εντός του έτους 2016 (REQ003973204/09-03-2016).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 17481/1356/09-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών
και Διαχείρισης Υλικού, σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την
εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τριών (3) κτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί των οδών: α)
Βαρβάκη 12, β) Βατατζή 37 και γ) Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, στην Αθήνα, για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών», προϋπολογισθείσης δαπάνης #21.900,00 €#, συμπεριλαμβανομένου
και ΦΠΑ 23%.
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3. Την υπ ‘ αριθμ. πρωτ. οικ. 20489/1582/21-03-2016 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών
και Διαχείρισης Υλικού, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 17481/1356/09-03-2016
απόφαση περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 23355/1854/15-04-2016 απόφαση κατακύρωσης της Δ/νσης Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, του εν λόγω έργου στην μειοδότρια εταιρεία «Π.
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού #14.291,37€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
5. Την από 18/04/2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και της εταιρείας «Π. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και η οποία έληξε στις 17-10-2016.
6. Το γεγονός ότι ο Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός εννέα
(9) κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Διακήρυξη 02/2016), ο οποίος διενεργείται
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
7. Το γεγονός ό,τι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 81 του
ν. 4413/2016, εξετάζει τη δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων έργου ή εργασίας
μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι τις 31.12.2017, με φυσικά πρόσωπα που
εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, στον καθαρισμό ή
τη φύλαξη των παραπάνω υπηρεσιών του Υπουργείου και εποπτευομένων φορέων αυτού, βάσει
οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης, συναφθείσας είτε απευθείας με το Υπουργείο και
τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
8. Το γεγονός ότι επιτακτικοί λόγοι υγιεινής επιβάλλουν να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των τριών (3) ανωτέρω κτηρίων.
9. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 69201/9604/20-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης,
σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το εν λόγω έργο, ποσού οκτακοσίων ογδόντα
ευρώ και σαράντα έξι λεπτών # 880,46€ #.
10. Την από 20/10/2016 οικονομική προσφορά της εταιρείας «Π. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Αποδεχόμαστε την από 20-10-2016 προσφορά της εταιρείας «Π. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», οδός
Νεαπόλεως 64-74, Τ.Κ. 162 32 Βύρωνας Αττικής, Α.Φ.Μ.: 999890730, Δ.Ο.Υ.: Βύρωνα, τηλ.:
2107645640, fax: 2102224184 και αναθέτουμε στην εν λόγω εταιρεία την εκτέλεση του έργου:
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τριών (3) κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. επί των οδών: α) Βαρβάκη 12, β) Βατάτζη 37 και γ) Σεβαστουπόλεως 1 &
Φειδιππίδου, στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα έντεκα (11) ημερών, ήτοι από 21.10.2016 ως
και τις 31.10.2016», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού #880,46€# (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%).

2.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τριών (3) κτηρίων επί των οδών:
α) Βαρβάκη 12 β) Βατάτζη 37 και γ) Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, στην Αθήνα, της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα γίνει
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών καθαριότητας που αναφέρονται στο
παράρτημα Β’ και τον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης προσφοράς, παράρτημα Γ’ της με αριθ.
πρωτ. οικ.17481/1356/09-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΥΝ4653ΟΞ-1Φ0) απόφασης της ΔΠΥΔΥ/Τμήμα
Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

3.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών
# 880,46€ # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει τις πιστώσεις Δημοσίων
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Επενδύσεων, σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ57100008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054) (Τ.Ε. 1984ΣΕΟ7100003 & 1984ΣΕΟ6800001)».
4.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα καταβληθεί στο τέλος του συμβατικού χρόνου, ύστερα από την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών καθαρισμού από την αρμόδια
επιτροπής παραλαβής που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Α) Κατά την πληρωμή θα γίνει η 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.
Β) Επίσης, κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον προμηθευτή ο νόμιμος φόρος
εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας του κάθε τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013.
Γ) 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.
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ.
ε) Υπεύθυνη δήλωση, του παρέχοντα, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται ονομαστικά
τα άτομα που εργάστηκαν στο έργο της καθαριότητας το μήνα για τον οποίο δικαιούνται την
αμοιβή και ότι καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόμιμες αποδοχές οι οποίες δεν ήταν κατώτερες των
προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική ΣΣΕ καθώς και ότι καταβλήθηκαν οι υποχρεωτικές
εισφορές ασφάλισης των ιδίων ατόμων στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

5.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την επιτροπή της 18-04-2016 σύμβασης.

6.

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.

7.

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.

8.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.diavgeia.gr
ιστοσελίδες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

και στις

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1- MAGIC CLEANERS
Νεαπόλεως 64-74 Τ.Κ. 162 32 Βύρωνας Αττικής
τηλ.:210 -7645640, fax: 210 2224184
2- Αναφερόμενους υπαλλήλους,
Μέλη των επιτροπών παραλαβής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπ.Υ.Με.Δι.
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπ.Υ.Με.Δι.
3- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4- Αν. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5- Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
(Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα)
6- Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων
(Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, Αθήνα)
7- Δ/νση Κτηριακών Υποδομών
(Βατατζή 37, Αθήνα)
8- Σώμα Επιθεωρητών Δ.Ε.
(Ι. Βαρβάκη 12, 11474, Γκύζη)
9- Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
(Ι. Βαρβάκη 12, 11474, Γκύζη)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρον. Αρχείο
2- Γ. Λουβερδής

