ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ / ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e - mail

ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Παπάγου, 4
Αριθµ. Πρωτ.
27215/4119

Ιουνίου 2010
Βαθµός Προτ/τας
Αυθηµερόν

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Αθ. Μαντζιώκας
213.130.83.33
213.130.83.92
a.mantziokas@yme.gov.gr

Κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου
διαγωνισµού και ανάθεση στη µειοδότρια
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.» της
κατασκευής και προµήθειας
3.900 τεµαχίων
µεταλλικών πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας
ρυµουλκούµενων οχηµάτων, ευρωπαϊκού τύπου και
3.900 ζευγών
κρατικών πινακίδων ΕΙΧ
αυτοκινήτων που εισάγονται µε µειωµένες
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1Τις διατάξεις :
α)Του άρθρου 24 του ν. 2198 / 1994, σχετικά µε την « παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από
εµπορικές επιχειρήσεις »,
β)Του ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων », όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2323 / 1995 « Υπαίθριο εµπόριο και
άλλες διατάξεις » και το άρθρο 8 του ν. 2741 / 1999 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις » και ισχύει
σήµερα,
γ)Του ν. 2362 / 1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις »,
δ)Του π. δ. 293 / 1999 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών », όπως
τροποποιήθηκε µε τα π. δ. 100 / 2002, 59 / 2003, 99 / 2005 και 186 / 2007 και ισχύει σήµερα,
ε )Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π. δ. 63 / 2005 « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και
στ) Του π. δ. 118 / 2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ».
2Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
α) 2 / 45564 / 0026 / 31 - 7 - 2001 του Υφυπουργού Οικονοµικών « Αύξηση και ορισµός σε ευρώ
των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362 / 95 » και
β) οικ. 11746 / 1305 / 13 - 2 - 2008 κ. υ. α. των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και
Επικοινωνιών
« Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών
υπογραφών ».
γ) 2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
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3Τη µε αριθµ. 20660/3091/7-5-2010 απόφασή µας µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την
κατασκευή και προµήθεια τριών χιλιάδων (3.000) τεµαχίων µεταλλικών πινακίδων αριθµού
κυκλοφορίας ρυµουλκούµενων οχηµάτων, ευρωπαϊκού τύπου και τριών χιλιάδων (3.000) ζευγών
κρατικών πινακίδων ΕΙΧ αυτοκινήτων που εισάγονται µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις ή
και ατελώς».
4Το από 2-6-2010 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού
σύµφωνα µε το οποίο:
 Προσκλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά στον εν λόγω διαγωνισµό οι εξής: α)
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», β) «ΜΑΚΟΝΑ Α.Ε.», γ)
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και δ)«ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.».
 Στην ορισθείσα ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών προσήλθαν οι εξής: α)
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και β) «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΚ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».
 Οι δύο προσφορές καλύπτουν τους όρους της µε αριθµ. 20660/3091/7-5-2010
απόφασης.
 Τη χαµηλότερη τιµή και για τα δύο είδη πινακίδων προσφέρει η
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.»
και συγκεκριµένα: α) 3,80
€/τεµ.(πλέον ΦΠΑ) για το είδος µεταλλικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
ρυµουλκούµενων οχηµάτων και β)4,20 € /ζεύγος (πλέον ΦΠΑ) για το είδος
κρατικές πινακίδες ΕΙΧ αυτοκινήτων που εισάγονται µε µειωµένες
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς.
5Την ανάγκη επαύξησης της προς προµήθεια ποσότητας, κατ΄ είδος, των πινακίδων,
µέσα στο προβλεπόµενο, στην παράγραφο 11 του αποφασιστικού µέρους της σχετικής προκήρυξης
ποσοστό, προκειµένου να ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήµατα των Υπηρεσιών του Υπουργείου µας,
λαµβανοµένου υπόψη ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, συγκρινόµενο µε παλαιότερους διαγωνισµούς,
κρίνεται συµφέρον για το ∆ηµόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Εγκρίνουµε το από 2-6-2010 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την
κατασκευή και προµήθεια τριών χιλιάδων (3.000) τεµαχίων µεταλλικών πινακίδων αριθµού
κυκλοφορίας ρυµουλκούµενων οχηµάτων, ευρωπαϊκού τύπου και τριών χιλιάδων (3.000) ζευγών
κρατικών πινακίδων ΕΙΧ αυτοκινήτων που εισάγονται µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις ή
και ατελώς.
2- Κατακυρώνουµε στη µειοδότρια «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (57022 Βιοµηχανική περιοχή
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310.797.802, fax 2310797.880) την κατασκευή και προµήθεια τριών χιλιάδων
εννιακοσίων (3.900) τεµαχίων µεταλλικών πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας ρυµουλκούµενων οχηµάτων,
ευρωπαϊκού τύπου και τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900) ζευγών κρατικών πινακίδων ΕΙΧ
αυτοκινήτων που εισάγονται µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς, έναντι
δαπάνης ποσού τριάντα µιας χιλιάδων διακοσίων ευρώ # 31.200,00 €# (πλέον Φ. Π. Α.).
Η παραπάνω δαπάνη αναλύεται , ως εξής :
 3.900 τεµ. πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας ρυµουλκούµενων οχηµάτων Χ 3,80 € = 14.820
,00 €
 3.900 ζευγ. κρατικών πινακίδων ΕΙΧ αυτοκινήτων που εισάγονται µε µειωµένες
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς Χ 4,20 € =16.380,00 €.
3- Η «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» υποχρεούται, να προσέλθει, δια του νοµίµου εκπροσώπου
της, άµεσα, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆. ), για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας το Φ. Ε. Κ. µε το
ισχύον καταστατικό ή πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη
εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΣελΙδα 2 απΟ 4

4- Ο προµηθευτής υποχρεούται , το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σχετικής σύµβασης, να παραδώσει , στην αποθήκη του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆., το σύνολο των
πινακίδων.
5- Ορίζουµε τριµελή επιτροπή οριστικής , ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εν λόγω πινακίδων,
αποτελούµενη από τους υπαλλήλους :
α ) Αναστάσιο Βασιλάκη, ως Πρόεδρο ,
β ) Θεµιστοκλή Γαλανόπουλο και
γ ) Γεώργιο Αρβανίτη,
µε αναπληρωτές τους :Μιλτιάδη Προβατά (ως αναπληρωτή του Προέδρου), Αργυρώ Νεαµονιτάκη και
Ευαγγελία Κατσαρού .
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής , λόγω απουσίας ή κωλύµατος , γίνεται µε φροντίδα
του Προέδρου , χωρίς άλλη απόφαση και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της αριθµ.
Π1 - 2489 / 95 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου , µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την
παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών , τα τακτικά µέλη πρέπει να
ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο , για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
Έργο της επιτροπής είναι η οριστική , ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εν λόγω πινακίδων
και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
Προµηθειών ∆ηµοσίου και τις οδηγίες της παρούσας απόφασης.
6- Η πληρωµή της αξίας των πινακίδων θα γίνει µετά την παράδοσή τους , την οριστική ,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους
3,072 % , στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου του
προµηθευτή , θα
βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον
προµηθευτή ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος 4 % , σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198 / 94.
7- Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας της προµηθεύτριας ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (π.δ. 118/07)
κυρώσεις.
8- Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2010, του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, Φορέας 39-110 και Κ. Α. Ε. 1739 «Προµήθεια λοιπών
µεταφορικών µέσων και πρόσθετου εξοπλισµού ».
9- Οι ∆ιευθύνσεις Εµπορευµατικών Μεταφορών και Επιβατικών Μεταφορών, στις οποίες κοινοποιείται η
παρούσα απόφαση , υποχρεούνται να ενηµερώσουν τον προµηθευτή για το πεδίο αρίθµησης των
πινακίδων. Επίσης οι εν λόγω Υπηρεσίες έχουν την ευθύνη για τη διάθεση των πινακίδων στις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας .
10- Η παραπάνω απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
1.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ

Αναφερόµενους υπαλλήλους,
µέλη της επιτροπής παραλαβής
του διαγωνισµού ( 6)

2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Β. Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ-Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
57022 Βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
αριθµ. fax 2310.797.880
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
α ) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
γ ) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιοικητικής Υποστήριξης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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δ ) Γραφείο αναπλ. Γενικού ∆ιευθυντή Μεταφορών
ε ) ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών
στ) ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 - ∆ιευθύντρια κ. Μαρία Υφαντή
3 - Τµήµα Προµηθειών
4 – Αθ. Μαντζιώκα
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ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ

