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ΑΔΑ: ΩΝΞΤ465ΧΘΞ-ΟΑΠ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. 47566/3912

Χ. Τρικούπη 182
101 78 - Αθήνα
Θ. Λύχνος
213 15 23 715
210 64 25 889
thlichnos@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε κτήρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών», συνολικής δαπάνης 9,486,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 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».
1.2 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.3 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».
1.4 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).
1.5 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».
1.6 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».
1.7 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
1.8 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)».
1.9 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
1.10 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».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών
των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
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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. Το υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/47407/3891/8-9-2016 Πρωτογενές Αίτημα για τη συντήρηση των κλιματιστικών
μηχανημάτων
των
Υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Υποδομών
και
Μεταφορών
(ΑΔΑΜ:16REQ005088257 2016-09-15).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/63195/4969/04-11-2016 (ΑΔΑ:6Λ1Κ4653ΟΞ-ΨΓ1) απόφαση της Διεύθυνσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού,
σε ευρώ, για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #14.880,00 €#, με Φ.Π.Α. 24%.
3. Τις προσφορές των παρακάτω συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΗΛ.

FAX

ΚΕΡΑΜΕΩΝ 9
Τ.Κ. 10436 ΑΘΗΝΑ

2105227310

2105227801

ΑΘΗΝΑΣ 20 & ΦΙΝΤΙΑ
Τ.Κ. 17455 ΑΛΙΜΟΣ

2109811750

2109811651

3 ΚΑΤΣΑΝΟΥ Γ.Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 34-36
Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ

2107719772

2107719314

4 ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ Ο.Ε.

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 13 Τ.Κ. 17341
2109370277
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2109313893

5 ΧΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΛΑΠΟΥΤΑ 6
Τ.Κ. 14122
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2108623149

2108623149

6 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

ΑΝΤΙΟΠΗΣ 20
Τ.Κ. 17343
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2109713218

2109713218

7 ICON GRUP Ε.Π.Ε.

Λ. ΙΩΝΙΑΣ 155
Τ.Κ. 10445 ΑΘΗΝΑ

2108314387

2108314016

1 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2

ΚΛΙΜΑΘΕΡΜΙΚΑ ΜΟΝ/ΠΗ
Ε.Π.Ε.

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

4. Το από 22-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο προτείνεται η
κατακύρωση του εν λόγω έργου στη μειοδότρια εταιρεία «DIKLIMA» (ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ Ο.Ε.),
με συνολική τιμή 7.650,00, πλέον Φ.Π.Α. 24%.
5. Την από 05-12-2016 Ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, την 07-12-2016.
6. Το από 07-12-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμενοι το από 22-11-2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού
κατακυρώνουμε τη συντήρηση πεντακοσίων δέκα επτά (517) κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα με
τους όρους της υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/63195/4969/4-11-2016 (ΑΔΑ:6Λ1Κ4653ΟΞ-ΨΓ1) απόφασης
διενέργειας του διαγωνισμού, στη μειοδότρια εταιρεία «DIKLIMA» (ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ Ο.Ε.), οδός
Ναπολέοντος 13 Τ.Κ. 17341 Αγ. Δημήτριος, Α.Φ.Μ.: 081188734,Δ.Ο.Υ.: Αγ. Δημητρίου, τηλ.: 210
9370277, fax: 210 9313893, ως κατωτέρω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτόνομα κλιματιστικά

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

466

15 €

6.990,00 €

30 €

660,00 €
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Κεντρικές μονάδες κλιματισμού
22
Σύνολο

488

7.650,00 €

ΦΠΑ 24%

1.836,00 €

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.

9.486,00 €

Πέραν των παραπάνω 488 μηχανημάτων, ο Ανάδοχος θα συντηρήσει αδαπάνως και 29 κλιματιστικά
μηχανήματα που βρίσκονται στο κτήριο του Υπουργείου επί της οδού Ι. Βαρβάκη 12, Αθήνα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις παρακάτω βασικές εργασίες συντήρησης:
- Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιασθεί στα παραπάνω μηχανήματα (χωρίς την αξία
ανταλλακτικού).
- Τακτική συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων και κεντρικών μονάδων.
- Καθαρισμό φίλτρων και ανεμιστήρων.
- Έλεγχο της ηλεκτρονικής και υδραυλικής εγκατάστασης και αποκατάστασης τυχών φθορών,
καλωδίων, σωληνώσεων απορροής κ.λπ.
- Έλεγχο αυτοματισμού προστασίας.
- Έλεγχο πρεσσοστατών, υψηλής και χαμηλής.
- Έλεγχο θερμοστατών.
- Έλεγχο καλής λειτουργίας χειριστηρίων.
- Χημικό καθαρισμό εξωτερικών μονάδων.
2. Λοιπές υποχρεώσεις
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στη Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού εντός
τριών (3) μηνών από την έναρξη της σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει, τεχνικό δελτίο για κάθε
κλιματιστικό μηχάνημα ή κεντρική μονάδα στο οποίο θα αναγράφεται:
- Ο ακριβής τόπος που είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα (κτήριο, όροφος κ.λπ.)
- Το εργοστάσιο κατασκευής, μοντέλο, κωδικός, αριθμός Παραγωγής (S/N)
- Κατάσταση στην οποία βρίσκεται από άποψη καλής λειτουργίας
- Ικανότητα ψύξης σε BTU
- Ενεργειακή κλάση
- Τεχνική γνώμη σε περίπτωση που έχει σημαντική βλάβη, αν είναι οικονομικά συμφέρουσα η
αποκατάστασή της
- Σε περίπτωση βλάβης των κλιματιστικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα και όχι σε
χρόνο μεγαλύτερο των 24 ωρών. Η ειδοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο (fax, e-mail) σε
διευθύνσεις επικοινωνίας που αναφέρονται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου μη
αποκλειόμενης και της τηλεφωνικής επικοινωνίας στα πλαίσια της καλής συνεργασίας. Η υποχρέωση
αυτή υφίσταται και τις μη εργάσιμες ημέρες.
- Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι είναι αδύνατη η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας εντός του
συμφωνηθέντος χρόνου, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία και να της ανακοινώσει την αιτία
και τη διάρκεια της καθυστέρησης.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες απ’ αυτόν υπηρεσίες θα παρέχονται κατά
τρόπο άριστο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και γι’ αυτό οφείλει να διαθέτει
το κατάλληλο προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων
του κατά την παροχή των υπηρεσιών του.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε ζημιά προκληθεί στο συντηρημένο μηχάνημα από
υπαιτιότητα ή αμέλειά του ή στο χώρο εγκατάστασης αυτού και υποχρεούται στην άμεση
αποκατάσταση της ζημιάς με δαπάνες του, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση διαφωνίας ή υπέρμετρης καθυστέρησης, ο Ανάδοχος αποκαθιστά τη ζημιά με δαπάνες
του και συμψηφίζει τη σχετική δαπάνη που διενήργησε αφού προηγούμενα ενημερώσει εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή.
3. Τεχνικές προδιαγραφές
Ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με την αντίστοιχη τεχνική προσφορά του μειοδότη, σε συνδυασμό με
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/63195/4969/4-11-2016 (ΑΔΑ:6Λ1Κ4653ΟΞ-ΨΓ1)
απόφασης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού περί έγκρισης διενέργειας
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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 του έργου ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ
(9.486,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100008 (Π.Κ.8471054).
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και
αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,06% 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, όπως ισχύει, 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 ν.4412/2016.
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5. Λοιποί όροι – Παράδοση – Παραλαβή
Σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ.
ΔΠΥΔΥ/63195/4969/4-11-2016 (ΑΔΑ:6Λ1Κ4653ΟΞ-ΨΓ1) απόφασης. Η παράδοση του έργου θα γίνει
με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
του τέλους της θερινής περιόδου (μετά την χειμερινή περίοδο) συντήρησης της σχετικής σύμβασης.
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου, αποτελούμενη από τους κάτωθι
υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
1) Κοσκινά Σπυριδούλα, της Δ/νσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης, ως πρόεδρος,
2) Αγγουράκης Σωτήριος της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, ως μέλος,
3) Οικονόμου Βασίλειος της Δ/νσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης, ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Λογοθέτης Αλέξανδρος της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως πρόεδρος
2) Γαλάνη Αγγελική της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος
3) Κανελλόπουλος Δημήτριος της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, ως μέλος
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 Διαγωνισμών και
Συμβάσεων, σε τρία (3) αντίτυπα.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού (ύστερα από αίτημα του Αναδόχου που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου), με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου, 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 Αναδόχου 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
έργου συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΔΑ: ΩΝΞΤ465ΧΘΞ-ΟΑΠ
Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Υποδομών και Μεταφορών
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3) Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών
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Αποδέκτες για Ενέργεια:
1. Ανάδοχος εταιρεία:
«DI KLIMA ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ Ο.Ε..»
Ναπολέοντος 13 Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 17341
Τηλ.: 210 9370277, Fax: 210 9313893
2. ΥΠ.Υ.ΜΕ.:
Μέλη επιτροπής παραλαβής:
Τακτικά μέλη:
1) Κοσκινά Σπυριδούλα, της Δ/νσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης, ως πρόεδρος,
2) Αγγουράκης Σωτήριος της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, ως μέλος,
3) Οικονόμου Βασίλειος της Δ/νσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης, ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Λογοθέτης Αλέξανδρος της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως πρόεδρος
2) Γαλάνη Αγγελική της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος
3) Κανελλόπουλος Δημήτριος της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, ως μέλος
Εσωτερική διανομή:
Χρονολογικό Αρχείο
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