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101 91 – Παπάγου
Θ. Λύχνος
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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την τεχνική υποστήριξη των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας
ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών μηχανημάτων, για κάλυψη των σχετικών αναγκών,
προϋπολογισμένης δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #74.400,00 €#,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
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».
1.7 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».
1.8 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
1.9 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)».
1.10 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
1.11 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός 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».

1

ΑΔΑ: ΩΧΨ74653ΟΞ-ΚΗΙ
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 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».
2.4 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 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».
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και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2016 και ειδικότερα του
ενάριθµου έργου 2014ΣΕ57100008 (Π.Κ.8471054) «Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης
έργων οδοποιίας», για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
2. Το υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/33315/2650/08-09-2016 Πρωτογενές Αίτημα, που αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.Μ.
16REQ005088540 2016-09-15.
3. Την από 05-10-2016 ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης.
4. Το από 06-10-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (λόγω ύψους
δαπάνης), την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου της παροχής τεχνικής
υποστήριξης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε θέματα συντήρησης και
λειτουργίας ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών μηχανημάτων, για κάλυψη των σχετικών αναγκών,
προϋπολογισμένης δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #74.400,00 €#,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
2. Περιγραφή του έργου
Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ). Ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και η κατανομή ανά κτήριο
των υπό συντήρηση μηχανημάτων αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.
3. Προϋπολογισμός του έργου:
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
#74.400,00 €#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και βαρύνει 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)».
4. Κατάθεση προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15:00. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.
Οι προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου επί των οδών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου, θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία
θα πρωτοκολλείται.
Η επιστολή, θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος και να αναγράφει
ευκρινώς:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την τεχνική
υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε θέματα συντήρησης
και λειτουργίας ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών μηχανημάτων, για κάλυψη των σχετικών
αναγκών, προϋπολογισμένης δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
#74.400,00 €#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να επισκεφθούν τα
εν λόγω κτήρια.
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4.1 Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 από την
αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να
παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προφορών, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 11:00 , στο κτήριο
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 1ος όροφος, αίθουσα
σεμιναρίων).
4.2 Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
4.3 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και τους όρους που
αναφέρονται στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ»
«ΤΥΠΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ
ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Τα ανωτέρω παραρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας
απόφασης.
5. Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(διενέργειας), αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Ως τακτικά μέλη:
1. Τσίγκας Γεώργιος, ως Πρόεδρος, Δ/νση Μητρώων,
2. Λαμπρόπουλος Ιωάννης, ως μέλος, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής & Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών και
3. Αντωνακόπουλος Ιωάννης, ως μέλος, ΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής &
Συντήρησης Υδραυλικών Υποδομών.
β) Ως αναπληρωματικά μέλη:
1. Αρβανίτη Φωτεινή, ως αναπληρώτρια του Προέδρου, Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων &
Γεωπληροφορικής,
2. Άννινος Πολύδωρος, ως μέλος, Δ/νση Μητρώων και
3. Νάκος Ηλίας, ως μέλος, Δ/νση Οδικών Υποδομών.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά μέλη
πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
Έργο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι η αποσφράγιση και
μονογραφή κατά φύλλο των φακέλων υποβληθεισών προσφορών, ο έλεγχος, η αξιολόγηση του
περιεχομένου τους και η σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρακτικού, σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα,
στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Το πρακτικό θα περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα και την πρόταση της επιτροπής για το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
6. Διάρκεια του έργου:
Το έργο της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας ογδόντα πέντε (85)
φωτοτυπικών μηχανημάτων θα είναι διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών και η σχετική σύμβαση θα λύεται
πριν την παρέλευση των δεκαοκτώ (18) μηνών, σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού του
προϋπολογισμού. Η Υπηρεσία διατηρεί το μονομερές δικαίωμα παράτασης της σύμβασης έως και έξι (6)
μήνες επιπλέον και μέχρι εξαντλήσεως του ορίου του προϋπολογισμού (74.400,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τους ίδιους όρους και χωρίς αναπροσαρμογή της
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κατακυρωθείσας τιμής. Προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η Υπηρεσία θα
ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της αρχικής ισχύος της
σύμβασης για το χρονικό διάστημα της παράτασης.
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7. Πληρωμή:
Η πληρωμή του Αναδόχου θα καταβάλλεται κάθε τρεις (3) μήνες σε ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,
ύστερα από την τριμηνιαία οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής, που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ57100008
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ. 8471054)
(Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 &1984ΣΕΟ6800001)»
Σε κάθε πληρωμή θα γίνεται 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 αξίας του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α.
Κατά την εξόφληση κάθε τιμολογίου θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος
8%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
8. Τιμές:
8.1 Η τιμή που θα προσφερθεί θα πρέπει να δίδεται σε ευρώ, ως εξής:
i) τιμή ανά ασπρόμαυρο φωτοαντίγραφο, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
ii) τιμή ανά έγχρωμο φωτοαντίγραφο, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
8.2 Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε ποσοστό επί 24% και σε
ποσό, θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή (σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
8.3 Η τιμή θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Προσφορές
9.1 Στην προσφορά θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας απόφασης. Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν, με ποινή του αποκλεισμού
της προσφοράς, δύο (2) επιμέρους υποφακέλους: α) τον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και β) τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
9.2 Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχονται:
α) το καταστατικό της εταιρείας,
β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο
συμμετέχει και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο
συμμετέχων:
ι) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα:
-της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ιι) δεν τελεί σε πτώχευση, και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
ιιι) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
vi) έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας,
ιv) είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του,
v) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά του και ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,
γ) υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας απόφασης και, εφόσον
επιθυμούν, περιγραφή εκτέλεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού.
9.3 Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
9.4 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων της παραγράφου 5 της παρούσας.
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9.5 Για την τελική επιλογή του Αναδόχου κριτήριο είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση
γίνεται στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές
έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της παρούσας απόφασης και την τεχνική περιγραφή των
υπηρεσιών συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων - τους ειδικούς όρους - υποχρεώσεις του
Αναδόχου (παράρτημα Β’).
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9.6 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες χωρίς ξέσματα και
παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο
της επιτροπής διενέργειας, είναι επιθυμητό (άνευ ποινής αποκλεισμού), να συνυποβληθεί η προσφορά
και σε ηλεκτρονική μορφή.
9.7 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες και θα αναφέρεται ρητώς στην
προσφορά των υποψηφίων εταιρειών.
10. Κατακύρωση:
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της παρούσας απόφασης,
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε και
 Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με την τρέχουσα, στην αγορά, τιμή.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που πληροί τους όρους της παρούσας
απόφασης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη
συμβατική συμπεριφορά των υποψηφίων Αναδόχων.
11. Υπογραφή σύμβασης
Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη,
καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Ο μειοδότης υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Λοιποί όροι
12. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
13. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό κριθεί
ασύμφορο.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Θ. ΠΕΡΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ
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Αποδέκτες για ενέργεια:
ΥΠ.Υ.ΜΕ.:
1. Μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού:
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Τακτικά Μέλη:

1. Τσίγκας Γεώργιος, ως Πρόεδρος, Δ/νση Μητρώων,
2. Λαμπρόπουλος Ιωάννης, ως μέλος, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής & Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών και
3. Αντωνακόπουλος Ιωάννης, ως μέλος, ΔΕ, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής &
Συντήρησης Υδραυλικών Υποδομών
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Αρβανίτη Φωτεινή, ως αναπληρώτρια του Προέδρου, Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων &
Γεωπληροφορικής,
2. Άννινος Πολύδωρος, ως μέλος, Δ/νση Μητρώων και
3. Νάκος Ηλίας, ως μέλος, Δ/νση Οδικών Υποδομών
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Κοινοποίηση:
α) Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
γ) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Χαριλάου Τρικούπη 182, Τ.Κ. 101 78, Αθήνα
Εσωτερική διανομή:
1- Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
2- Χρονολογικό αρχείο
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. οικ. 80047/6169/01-12-2016 απόφαση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα, στην αγορά, τιμή.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον Ανάδοχο που πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. οικ. 80047/6169/01-12-2016 απόφαση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Το αντικείμενο συνίσταται στην τεχνική εξυπηρέτηση Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας ογδόντα πέντε (85) φωτοτυπικών
μηχανημάτων για κάλυψη των σχετικών αναγκών και περιλαμβάνει:
 Την, ανά μήνα, επιθεώρηση, ρύθμιση, προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών, με σκοπό την καλή λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων, που
περιλαμβάνονται σε κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
 Την παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών και αναλωσίμων (toner κ.λπ.), σε άριστη
κατάσταση, για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων, τα οποία θα είναι γνήσια της εταιρείας
κατασκευής των μηχανημάτων και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα γυάλινα και πλαστικά μέρη
(καπάκια) των μηχανημάτων καθώς και την παροχή των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών, εκτός του
χαρτιού εκτύπωσης, των συρραπτικών και των διαφανειών.
 Την αντικατάσταση των χαλασμένων και εκτός λειτουργίας μηχανημάτων με αντίστοιχα
μηχανήματα, μέχρι την επιδιόρθωση και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
 Τη σύνδεση των ψηφιακών μηχανημάτων σε θέσεις δικτύωσης, οι οποίες θα υποδειχθούν από
την Υπηρεσία και την προσθήκη κάρτας δικτύωσης, όπου δεν υπάρχει.
1.2. Η συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται κάθε μήνα και η τιμολόγηση ανά τρίμηνο.
1.3. Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα παρουσιάσει βλάβη μέσα στο μήνα, εκτός του
καθορισμένου service, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα (εντός εικοσιτετραώρου) για
την επισκευή του όσες φορές χρειαστεί και χωρίς επιπλέον χρέωση.
1.4. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό που θα προκύπτει
ανά ένα (1) παραγόμενο αντίγραφο + Φ.Π.Α και για την παραγωγή του συνόλου των μηχανημάτων
που περιλαμβάνονται στην παρούσα και όσων τυχόν προστεθούν στο μέλλον, σύμφωνα με τον
μετρητή του κάθε μηχανήματος και την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
1.5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των μηχανημάτων μετά από αίτημά τους, πριν
την υποβολή της προσφοράς τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η παρούσα κατάστασή τους.
1.6. Βλάβες που τυχόν δεν αντιμετωπίζονται στο χώρο που είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα και
επιβάλλεται η μεταφορά του στο εργαστήριο του Αναδόχου, αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο.
1.7. Στο service αντικαθίσταται, εφ’ όσον απαιτείται, ό,τι περιλαμβάνεται στο έντυπο service κάθε
κατασκευαστή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή,
ακολουθούμενων πιστά των οδηγιών του κατασκευαστή κάθε μηχανήματος.
Σε κάθε συντήρηση πρέπει να περιγράφεται πλήρως ο κατάλογος των προς αντικατάσταση
υλικών, τα οποία πρέπει να έχουν πιστοποίηση καλής λειτουργίας και ο οποίος θα κοινοποιείται στην
Υπηρεσία.
1.8 Σε περίπτωση επισκευάσιμης βλάβης κάποιου μηχανήματος εκτός των προαναφερθεισών
τακτικών επισκέψεων συντήρησης και επισκευής και για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή και
αποκατάσταση του μηχανήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαθιστά με άλλο τουλάχιστον
μεσαίου τύπου (δυναμικότητας από 25 έως 50 αντίγραφα το λεπτό), μέχρι την επιδιόρθωση και
αποκατάσταση της λειτουργίας του, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση για τη μεταφορά, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία του μηχανήματος.
Σε περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης κάποιου από τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται
στην παρούσα, ο Ανάδοχος αντικαθιστά το μηχάνημα, που δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί, με
άλλο τουλάχιστον μεσαίου τύπου, για όλο τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει, με τη λήξη της σύμβασης, να επαναφέρει στην αρχική
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τους θέση τα μηχανήματα, που τυχόν θα απομακρυνθούν. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην
οικονομική του προσφορά, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.
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1.9. Εφόσον η Υπηρεσία προχωρήσει σε προμήθεια νέων μηχανημάτων πριν τη λήξη της σύμβασης,
με πρότασή της και με σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, η συντήρηση θα μπορεί να επεκτείνεται και
σε άλλα καινούργια μηχανήματα μεσαίου τύπου, με τους ίδιους όρους της σύμβασης.
1.10 Η υποχρέωση συντήρησης των μηχανημάτων παραμένει και αν, διαρκούσης της σύμβασης,
λόγω μεταστέγασης των Υπηρεσιών κ.λπ., επέλθει αλλαγή του χώρου που είναι, σύμφωνα με τη
σύμβαση, εγκατεστημένα τα προς συντήρηση μηχανήματα.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.1. Η Υπηρεσία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει στον Ανάδοχο κάθε πρόβλημα ή ανωμαλία
λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων της.
2.2. Είναι επίσης υποχρεωμένη να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή διευκόλυνση για την εκτέλεση
του έργου του.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που θα αποστέλλει, καθώς και για
τα άτομα που θα διαθέτει, τα οποία θα είναι εξειδικευμένοι τεχνικοί που θα απασχολούνται με τα
μηχανήματα που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αναφοράς στον
Ανάδοχο τυχόν παραπόνων ή δυσκολιών στην επικοινωνία ή στην αντιμετώπιση της
αποκατάστασης μιας βλάβης ή ανωμαλίας από συγκεκριμένο συντηρητή - τεχνικό που έχει επιλεγεί
από τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, χωρία άλλη διαδικασία και χωρίς καθυστέρηση, να τον
αντικαταστήσει.
3.2 Θα πραγματοποιούνται δωρεάν εργασίες στις μετατροπές ή βελτιώσεις, όταν αυτές
ανακοινώνονται από την Ανάδοχο εταιρεία ή τις κατασκευαστικές εταιρείες, εκτός αυτών που
απαιτούν προγραμματισμό και συντήρηση δικτύου Η/Υ καθώς και δωρεάν εκπαίδευση των
υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο χειρισμό των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ή και επαναληπτικές
εκπαιδεύσεις.
3.3 Η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται εκ των προτέρων για την προσέλευση το τεχνικού του
Αναδόχου.
3.4 Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για βλάβες στα μηχανήματα, συνεπεία κακής χρήσης εκ μέρους των
υπαλλήλων της Υπηρεσίας ή εφόσον αυτές οφείλονται σε βλάβες από προσθήκες ή τροποποιήσεις
που έγιναν σε μηχάνημα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Αναδόχου.
3.5 Η ανταπόκριση σε κλήση για service σε περίπτωση βλάβης θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών από την στιγμή της αναγγελίας της βλάβης στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας και σε
κάθε περίπτωση μέχρι το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας (9.00 π.μ).
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε κλήση για service μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, εφόσον
αυτή δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, θα επιβάλλονται στον Ανάδοχο κυρώσεις, πέραν
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 16, χωρίς καμιά ειδοποίηση.
Ειδικότερα:
α) για καθυστέρηση 12 ωρών πρόστιμο 150 ευρώ
β για καθυστέρηση 24 ωρών πρόστιμο 300 ευρώ
γ) για καθυστέρηση 36 ωρών πρόστιμο 450 ευρώ
Μετά τις παραπάνω προθεσμίες ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.
Το service θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της
Υπηρεσίας.
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. οικ. 80047/6169/01-12-2016 απόφαση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΥΠΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α. ΚΤΗΡΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182 – ΑΘΗΝΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΟΡΟΦΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΓΡΑΦ. 19
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΓΡΑΦ. 1-3
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΓΡΑΦ. 1-2
ΓΡΑΦ. 19
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΓΡΑΦ. 19
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΓΡΑΦ. 16
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
CANON IR 1024A
DEVELOP 5510
GESTETNER DSM 725
TOSHIBA STUDIO 520
XEROX 5675
INEO 220
INEO 500
INEO 500
INEO 5510
GESTETNER DSM 735
INEO 5510
CANON 2535
INEO 500
INEO 500
RICOH MP6000
INEO 300

Β. ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
α/α ΟΡΟΦΟΣ
1
2
3
4
5
6

4
4
4
5
5
5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1
17
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

OLIVETTI DCOPIA 20
STUDIO 167
CANON 2535
INEO 451
INEO 253
INEO 253

ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γ. ΚΤΗΡΙΟ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 205 – ΑΘΗΝΑ
α/α
1

ΟΡΟΦΟΣ
6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
PANASONIC

ΣΥΝΟΛΟ: 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 16 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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Δ. ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΡΒΑΚΗ 12 – ΑΘΗΝΑ
α/α
1

ΟΡΟΦΟΣ
4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
CANON NP6330

ΣΥΝΟΛΟ: 1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΣΤ. ΚΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ 7 – ΑΘΗΝΑ
α/α
1
2

ΟΡΟΦΟΣ
3
1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
WORKIO 2000
CANON 2535

ΣΥΝΟΛΟ: 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η. ΚΤΗΡΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196 – ΑΘΗΝΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΟΡΟΦΟΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ
1
1
1
2
2
3
3
4
5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ 15

Δ 11
ΔΕΕΠ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
PANASONIC DP 8045
PANASONIC DP 8020
PANASONIC DP 8060
DEVELOP 451
WORKIO 8020
WORKIO 8020
WORKIO 8020
WORKIO 8020
SHARP AR507
DEVELOP 2050i

Ε. ΚΤΗΡΙΟ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ & ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 - ΑΘΗΝΑ
α/α
1
2
3
4

ΟΡΟΦΟΣ
3
2
2
5

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ4
ΔΙΠΑΔ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
INEO 500
KONICA C252
Ineo 282
Ineo 282

ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ζ. ΚΤΗΡΙΟ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 19 – ΑΘΗΝΑ
α/α
1
2
3
4
5

ΟΡΟΦΟΣ
1
4
5
6
7

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
DEVELOP 5550
INEO 250
RICOH 1224C
STUDIO 253
INEO 420

ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Θ. ΚΤΗΡΙΟ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9 – ΑΘΗΝΑ
α/α
1
2
3

ΟΡΟΦΟΣ
1
3
2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ6
Δ7

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
XEROX C 128
XEROX 7245
XEROX C118

ΣΥΝΟΛΟ: 3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ
α/α ΟΡΟΦΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1
6
Γραφ. 601 - Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών
2
5
Γραφ. 503 - Δ/νση Τηλεπικοινωνιών
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4

Γραφ. 405 - Δ/νση Συνδυασμένων Μεταφορών

4

Γραφ. 404 - Δ/νση Ασφαλείας Χερσαίων Μεταφορών

4

Γραφ. 413 - Δ/νση Οδικής Ασφάλειας

4
4
3
3

Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
Γραφ. 401 - Δ/νση Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
Γραφ. 306 - Δ/ντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφ. 305 διάδρομος - Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

3

Γραφ. 304 - Δ/νση Στρατηγικής Μεταφορών

3
3
2

2
1
1
1
1
1
1
1

Γραφ. 302 - ΠΣΕΑ
Γραφ. 301 - Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
Γραφ. 201 - Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφ. 205 - Δ/νση Προϋπολογισμού
Δ/νση Οικονομικού
Γραφ. 206 - Δ/νση Οικονομικού
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
Γραφείο Πρωτοκόλλου Γενικού Γραμματέα Υποδομών
Διάδρομος
Γραφ. 101 - ΥΔΕ
Γραφ. 103 - ΥΔΕ
Γραφ. 105 – ΥΔΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Γραφ. 109 - Γραφ. Υπουργού

1

Γραφ. 112 - Τυπογραφείο

1

Γραφ. 106 - Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

0

Γραφ. 007 - Υπουργός

2

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
KONICA MINOLTA 750
CANON IR 5075N
KONICA MINOLTA 420
CANON 2545i
KONICA MINOLTA 420
PANASONIC WORKIO 2010
CANON IR 2000
CANON 2530
DEVELOP 2350
CANON IR 2200
DEVELOP 2350
XEROX 425 ST
KONICA MINOLTA 420
KONICA MINOLTA 420
XEROX 5638
CANON 2025i
KONICA MINOLTA 420
CANON 2545i
HP M5035
CANON 2535
LANIER LD 122
CANON 2530i
KONICA MINOLTA 420
XEROX 5638
OCE 3622 C
XEROX 5675
KONICA MINOLTA C652
RISO RP 3505 EP
DEVELOP INEO 253
KONICA MINOLTA 420
ATICIO REX-ROTARY MP 2000
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32
33
34
35
36
37

0
0
0
0
0
Υπόγειο

Γραφ. 001 - Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Πληροφορικής
Πρωτόκολλο Υπουργού
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Γραφείο Δ/ντή Υπουργού
Γραφ. 002 - Τεχνικές Υπηρεσίες

PANASONIC WORKIO 2010
CANON 2520i
DEVELOP INEO 451
CANON 2525
KONICA MINOLTA C253
RICHO AFICIO 3025

ΣΥΝΟΛΟ: 37 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 85
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