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Ανάθεση στην ατοµική επιχείρηση «ΑΓΖΕΡΙΑΝ – ΣΟΥΡΠΟΥΗ ΣΟΦΙΑ» της
προµήθειας υλικών καθαριότητας, για τις λειτουργικές ανάγκες του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
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/16-03-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε τη 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 (εφαρµοζοµένου αναλογικά).
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 δηµοσίων 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 (L76) όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335).
1.8 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων..».
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1.9 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/29-08-2014) «Οργανισµός του 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/Α23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
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, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/9-8-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.4 οικ. 40898/5356/14-08-2013 κ.υ.α. «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.5 οικ. 3118/257/19-01-2016 της ∆/νσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού
περί συγκρότησης επιτροπών προµηθειών.
2.6 οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπρίτζη «Μεταβίβαση δικαιώµατος
υπογραφής “µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραµµατέα επί θεµάτων
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 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 ∆ιευθύνσεων, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων
και Προϊσταµένους Τµηµάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
2.7 Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/06-05-2015) του Πρωθυπουργού και του
Αναπληρωτής Υπουργού Οικονοµίας, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη
«∆ιορισµός Γενικής Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».
2.8 ∆Ο∆/19498/2413/Φ.ΑΝ./18-03-2016 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης περί
ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, συνολικού ποσού #2.970,00€#, η οποία
καταχωρήθηκε µε α/α 40027 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ.∆.Ε., για την
προµήθεια υλικών καθαριότητας, για τις λειτουργικές ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
3. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.22112/1717/29-03-2016 πρωτογενές αίτηµα της ∆ιεύθυνσης
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε αριθµό
16REQ004228380.
4. Την υπ΄ αριθµ.27929/2198/19-04-2016 προσφορά της ατοµικής επιχείρησης «ΑΓΖΕΡΙΑΝ ΣΟΥΡΠΟΥΗ ΣΟΦΙΑ».
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1. Αναθέτουµε στην ατοµική επιχείρηση «ΑΓΖΕΡΙΑΝ – ΣΟΥΡΠΟΥΗ ΣΟΦΙΑ», Σοφοκλέους
103-105, Τ.Κ.176 72, τηλ.: 210 9584855, Α.Φ.Μ.: 032949302), την προµήθεια υλικών
καθαριότητας, για τις λειτουργικές ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών
#2.962,33€# (συµπεριλαµβανοµένου & Φ.Π.Α 23%) και θα αντληθεί από τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., οικονοµικού έτους 2016, στο φορέα 39/110 και
Κ.Α.Ε. 1231 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας».
Τα υλικά καθαριότητας εµφανίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ ∆ίφυλλες Α΄
ποιότητας
Υγρό τζαµιών 500ml
Κρεµοσάπουνα 4lt
Χλωρίνη παχύρευστη 750ml
Υγρό πιάτων
Wettex Νο 4
Σκούπες
Κοντάρια
Σφουγγάρια κουζίνας
Σακούλες max / µαύρες 90 x 120
Σακούλες min / λευκές 50 x 55
Σακούλες (33x47) µε πέτα & χερούλια
Σακούλες (41x51) µε πέτα & χερούλια
Οινόπνευµα λευκό (µικρό) 245 ml
Σαπούνι λευκό
Υγρό πατώµατος (µε άρωµα)
Χαρτί κουζίνας 2πλό (2x500gr)
Φαράσια
Απορρυπαντικό σκόνης (τύπου ROL)
Υγρά µανδήλια αντισηπτικά
Γάντια µίας χρήσης
Υγρό αντισηπτικό

Κουτιά

120

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
κιλά
κιλά
κιλά
κιλά
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
συσκευασίες
κουτιά
φιάλες

100
130
60
20
20
20
20
10
30
30
30
30
20
20
60
100
30
10
10
2
2

2. Από τον προµηθευτή θα παρακρατηθεί ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
3. Η πληρωµή της αξίας της γραφικής ύλης και των λοιπών συναφών ειδών θα γίνει ύστερα
από την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής των
προµηθειών υλικών, αγαθών και παροχής υπηρεσιών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
οικ. 3118/257/19-01-2016 απόφαση. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αποθήκες του
κτηρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη 182 - Αθήνα.
4. Από τον προµηθευτή θα βαρύνει 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.
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5. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του προµηθευτή ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου
αυτής της απόφασης, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες, από τον Κανονισµό Προµηθειών
∆ηµοσίου (π.δ. 118/2007), κυρώσεις.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. «ΑΓΖΕΡΙΑΝ ΣΟΥΡΠΟΥΗ-ΣΟΦΙΑ»
Σοφοκλέους 103-105 Τ.Κ.176 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Μέλη της επιτροπής παραλαβής των
προµηθειών υλικών, αγαθών και
παροχής υπηρεσιών:
Τακτικά µέλη:
α) ∆ηµητρακοπούλου Ευαγγελία
β) Μπατζάκης Κων/νος
γ) Κονδύλης ∆ήµος

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Αναπληρωµατικά µέλη:
α) Αναστασιάδη Μελποµένη
β) Τσαµαδιάς Γεώργιος
γ) Ταπουσάνη Ελένη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - κ. Ξιαρχογιαννοπούλου Κων/να
3 - κ. Κιούση Ευάγγελο
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