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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση του έργου:
«Κατασκευή και ̟ροµήθεια ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας: Α) Φορτηγών
∆ηµόσιας Χρήσης και Β) Αυτοκινήτων Οχηµάτων και Μοτοσικλετών Ξένων
Α̟οστολών και ∆ι̟λωµατικού Σώµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υ̟όψη:
1- Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά µε την «̟αρακράτηση φόρου εισοδήµατος
α̟ό εµ̟ορικές ε̟ιχειρήσεις».
β) Του ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2323 / 1995
«Υ̟αίθριο εµ̟όριο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν. 2741 / 1999
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και λοι̟ές διατάξεις » και ισχύει σήµερα.
γ) Του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και συµ̟ληρώθηκαν µε τα άρθρα 21 και
23 του ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη», την ̟αρ. 3 του άρθρου 9
του ν. 3899/2010 «Ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής του ̟ρογράµµατος στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 3943/2011 «Κατα̟ολέµηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υ̟ηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Οικονοµικών».
δ) Του ̟. δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υ̟ουργείου Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών»,
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τα ̟.δ. 100/2002 , 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και το
ν.3897/2010 και ισχύει σήµερα.
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ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ̟. δ. 63/2005 «Κωδικο̟οίηση της
νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
στ) Του ̟. δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
ζ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και
̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
η) Του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012−2015»
2- Τις α̟οφάσεις µε αριθµούς:
α) 19800/1982 του Υ̟ουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων οχηµάτων και ρυµουλκουµένων» ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε και
συµ̟ληρώθηκε µε µεταγενέστερες διατάξεις και ισχύει σήµερα.
β) 54100/13000/16.09.2004 του Υ̟ουργού και του Υφυ̟ουργού Μεταφορών και
Ε̟ικοινωνιών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υ̟ογραφής».
γ) οικ.11746/1305/13.2.2008 κ.υ.α. των Υ̟ουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και
Ε̟ικοινωνιών «Εξαίρεση διοικητικών ̟ράξεων ή εγγράφων α̟ό τον κανόνα των
τριών υ̟ογραφών».
δ) 2876/7.10.2009 του Πρωθυ̟ουργού «Αλλαγή τίτλου Υ̟ουργείων».
ε) 35130/739/9.8.2010 του Υφυ̟ουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των
χρηµατικών ̟οσών του άρθρου 83 ̟αρ.1 του ν. 2362/95».
στ) Α60816/6229/28.02.2012 του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά
µε τις Τεχνικές ̟ροδιαγραφές κατασκευής ̟ινακίδων αυτοκινήτων ∆ι̟λωµατικού
Σώµατος (∆.Σ.) και αυτοκινήτων και µοτ/των Ξένων Α̟οστολών (Ξ.Α.).
3- Το υ̟. αριθµ. Ζ/9676/1061/ 24.02.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εµ̟ορευµατικών
Μεταφορών του Υ̟ουργείου µας, το ο̟οίο αναφέρεται στην ανάγκη κατασκευής και
̟ροµήθειας ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης.
4- Το υ̟. αριθµ. οικ. Α-11611/877/08.03.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ε̟ιβατικών
Μεταφορών του Υ̟ουργείου µας, το ο̟οίο αναφέρεται στην ανάγκη κατασκευής και
̟ροµήθειας ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχηµάτων και
Μοτοσικλετών Ξένων Α̟οστολών και ∆ι̟λωµατικού Σώµατος.
5- Τη µε αριθµ.11794/2183/08.03.2012 α̟όφαση ανάληψης υ̟οχρέωσης, ̟ου καταχωρήθηκε
µε α/α 24945 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε.
6- Την α̟ό 08.03.2012 ανακοίνωση ̟ερί ̟ραγµατο̟οίησης δηµόσιας κλήρωσης τη
12.03.2012.
7- Το α̟ό 12.03.2012 ̟ρακτικό κλήρωσης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1- Εγκρίνουµε τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ( λόγω ύψους δα̟άνης ), σε
ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία, για την ε̟ιλογή
αναδόχου, ̟ου θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και ̟ροµήθεια:
Α)̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης και Β)Αυτοκινήτων
Οχηµάτων και Μοτοσικλετών Ξένων Α̟οστολών και ∆ι̟λωµατικού Σώµατος».
Το έργο χωρίζεται στις ̟αρακάτω δύο (2) κατηγορίες, µε τις αναγραφόµενες ̟οσότητες:
Α. ΖΕΥΓΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ.
Τέσσερις χιλιάδες (4.000) ζεύγη ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Φορτηγών ∆ηµόσιας
Χρήσης.
Β. ΖΕΥΓΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ.
1) Χίλια διακόσια ̟ενήντα τρία (1.253) ζεύγη ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων Ξένων Α̟οστολών.
2) ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια έξι (2.406) ζεύγη ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων ∆ι̟λωµατικού Σώµατος.
3) Εβδοµήντα ένα (71) ζεύγη ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας µοτοσικλετών Ξένων
Α̟οστολών.
4) Έντεκα (11) ζεύγη ̟ινακίδων µοτοσικλετών ∆ι̟λωµατικού Σώµατος.
Οι ̟ινακίδες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη µε αριθµ. 19800/1982
α̟όφαση του Υ̟ουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 455Β’) ό̟ως αυτή έχει τρο̟ο̟οιηθεί και
ισχύει σήµερα.
Αρµόδιοι για την ̟αροχή διευκρινήσεων ή ̟ρόσθετων ̟ληροφοριών σχετικά µε τις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ̟ινακίδων είναι οι υ̟άλληλοι (α) κ. Γ. Αρβανίτης, τηλ 210
6508478 της ∆/νσης Εµ̟ορευµατικών Μεταφορών, για τις ̟ινακίδες Φορτηγών ∆ηµόσιας
Χρήσης, και β) ο κ. Ι. Τζανέτος, τηλ: 210 6508423 της ∆/νσης Ε̟ιβατικών Μεταφορών, για
τις ̟ινακίδες ∆ι̟λωµατικού Σώµατος και Ξένων Α̟οστολών.
2- Η δα̟άνη του εν λόγω έργου ̟ροϋ̟ολογίζεται µέχρι του ̟οσού των ̟ενήντα χιλιάδων
ευρώ #50.000,00 €# (συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και βαρύνει τις ̟ιστώσεις του
τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού, οικονοµικού έτους 2012, του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Φορέας 39-100 και Κ.Α.Ε. 1739 «Προµήθεια λοι̟ών
µεταφορικών µέσων και ̟ρόσθετου εξο̟λισµού».
3- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά ̟ρόσω̟α (ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά),
β) Συνεταιρισµοί
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γ) Ενώσεις, κοινο̟ραξίες ή συµ̟ράξεις φυσικών και νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟ου
υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά και των ο̟οίων τα µέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
4- Οι υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές:
◘ Θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν τις ̟ροσφορές τους, το αργότερο έως τη ∆ευτέρα
19.03.2012 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.(Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε – Πα̟άγου, ώρες 8:00-14:00) σε σφραγισµένο φάκελο µαζί µε ε̟ιστολή
τους, ̟ροκειµένου να ̟ρωτοκολληθούν. Προσφορές ̟ου κατατίθενται στο
κεντρικό ̟ρωτόκολλο µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία, είναι εκ̟ρόθεσµες και
ε̟ιστρέφονται.
◘ Εφόσον ε̟ιθυµούν, µ̟ορούν να ̟αρευρεθούν στην α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών,
η ο̟οία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 20.03.2012 στο κτίριο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
(Αναστάσεως 2 Και Τσιγάντε – Πα̟άγου), Γραφείο 605 και ώρα 11:00 ̟.µ.
5- Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2362/1995, του ̟. δ. 118/2007
και τους όρους της ̟αρούσας α̟όφασης.
6- Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί α̟ό τριµελή ε̟ιτρο̟ή α̟οτελούµενη α̟ό τους:
α) Αθανάσιο Κουτσονίκα, ως ̟ρόεδρο
β) Αικατερίνη Φραγκο̟ούλου, ως µέλος
γ) Βασιλική Κουτσούκου, ως µέλος
µε ανα̟ληρωτές τους: Ανάργυρο Κουζή (ανα̟ληρωτή του ̟ροέδρου), Κωνσταντίνο
Μιχαλό̟ουλο και Ευαγγελία ∆ηµητρακο̟ούλου.
Σε ̟ερί̟τωση κωλύµατος ή α̟ουσίας κά̟οιου εκ των ̟αρα̟άνω µελών, η ανα̟λήρωση
γίνεται µε φροντίδα του ̟ροέδρου, χωρίς άλλη α̟όφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
ανα̟ληρωµατικών, τα τακτικά µέλη ̟ρέ̟ει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον ̟ρόεδρο, για
τυχόν α̟ουσία ή κώλυµά τους.
Τα ̟αρα̟άνω µέλη των ε̟ιτρο̟ών ̟ροέκυψαν µετά α̟ό διαδικασία κληρώσεως σύµφωνα µε
τα αναλυτικά οριζόµενα στην υ̟’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ 04.11.2011 α̟όφαση και
στην υ̟’ αριθµ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 εγκύκλιο του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011. Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα α̟οτελέσµατά της,
συνετάχθη σχετικό ̟ρακτικό, το ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο και
ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ως άνω α̟όφασης.
Έργο της ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ής είναι:
α) Η α̟οσφράγιση, µονογραφή και αξιολόγηση των ̟ροσφορών
β) Η σύνταξη και υ̟οβολή ̟ρακτικού, καθώς και συγκριτικού ̟ίνακα τιµών, στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟.Υ.Με.∆., µε τα α̟οτελέσµατα της
διενέργειας του διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ̟ροσφέροντα ή ̟ροσφέροντες το χαµηλότερο
τίµηµα ανά κατηγορία (Α: Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης και Β: Αυτοκινήτων Οχηµάτων
και Μοτοσικλετών Ξένων Α̟οστολών και ∆ι̟λωµατικού Σώµατος).
Για την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, θα ληφθούν υ̟όψη τα ̟αρακάτω στοιχεία :
◘ Η συµφωνία της ̟ροσφοράς µε τους όρους της ̟αρούσας α̟όφασης.
◘ Ο ανταγωνισµός ̟ου ανα̟τύχθηκε .
◘ Η ̟ροσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή, για το ίδιο
ή ̟αρεµφερές είδος ̟ινακίδων ή συγκριτικά µε διαγωνισµούς ̟ροηγουµένων
ετών.
Για την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υ̟όψη και η
̟ροηγούµενη συµβατική συµ̟εριφορά των υ̟οψηφίων ̟ροµηθευτών.

8-

Στις ̟ροσφορές, οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και
αριθµητικώς. Προσφορές ̟ου δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή ̟ου καθορίζουν σχέση
ευρώ ̟ρος άλλο νόµισµα θα α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
Οι τιµές στην ̟ροσφορά των εταιρειών, ̟ου θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα
δίνονται, ως εξής:
α) τιµή ζεύγους (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά είδος κατηγορίας [Α και Β(1), (2), (3), (4)]
και συνολική τιµή για την ̟ροµήθεια ολόκληρης της ̟οσότητας (χωρίς Φ.Π.Α.),
ανά κατηγορία [Α και Β].
β) ̟οσοστό Φ. Π. Α. ε̟ί τοις %, στο ο̟οίο υ̟άγεται η ̟ροµήθεια.
Οι υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για µία (1) ή και για
τις δύο (2) κατηγορίες ̟ινακίδων, αλλά υ̟οχρεωτικά για όλη την ζητούµενη
̟οσότητα εκάστης κατηγορίας.
Προσφορά ̟ου αναφέρεται σε µέρος της εν λόγω ̟ροµήθειας, δε θα λαµβάνεται υ̟’
όψη και θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
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Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α̟ό τους συµµετέχοντες στοιχεία,
α̟αραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των ̟ροσφεροµένων τιµών, οι δε
̟ροσφέροντες υ̟οχρεούνται να ̟αρέχουν αυτά.

10- Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής σύµβασης, να ̟αραδώσει, στην α̟οθήκη του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆., το σύνολο των ̟ινακίδων.
11- Η ̟ληρωµή της αξίας των ̟ινακίδων θα γίνει µετά την ̟αράδοσή τους , την
οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή τους α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή και αφού
ο ̟ροµηθευτής υ̟οβάλλει το τιµολόγιο και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ̟ροσφορά υ̟όκειται σε κρατήσεις υ̟έρ τρίτων 3,072%, στο χωρίς Φ. Π. Α. ̟οσό του
τιµολογίου του ̟ροµηθευτή. Κατά την εξόφληση θα ̟αρακρατηθεί α̟ό τον
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̟ροµηθευτή ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος 4 %, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
2198 /1994.

ν.

12- Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού
για µέρος της υ̟ό ̟ροµήθεια ̟οσότητας των ̟ινακίδων, ανά κατηγορία, και µέχρι του
̟οσοστού 50 %.
Ε̟ίσης, έχει το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ̟οσότητας α̟ό την
̟ροκηρυχθείσα ̟οσότητα των ̟ινακίδων και µέχρι του ̟οσοστού 30 %, χωρίς να
δικαιούται ο ̟ροµηθευτής σε ανα̟ροσαρµογή, ανά κατηγορία, της ̟ροσφερόµενης
τιµής.
13- Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού, αν
αυτό κριθεί ασύµφορο, χωρίς εκ του λόγου αυτού να δηµιουργείται δικαίωµα
α̟οζηµίωσης των συµµετεχόντων.
14- Η αρίθµηση των υ̟όψη ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας θα ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνα
µε το συνηµµένο ̟αράρτηµα, το ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος
της ̟αρούσας.
15- Η ̟αρα̟άνω α̟όφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆. έως την Τρίτη
20/03/2012.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.Παράρτηµα
2. Πρακτικό κλήρωσης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
1. Αναφερόµενους υ̟αλλήλους,
µέλη της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του
διαγωνισµού ( 6)
2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
α) Πολιτικό Γραφείο Υ̟ουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
γ) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
δ) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Μεταφορών
ε) ∆/νση Ε̟ιβατικών Μεταφορών
στ) ∆/νση Εµ̟ορευµατικών Μεταφορών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 - Ν. Πιατίδου
ΣελΙδα 6 από 6

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ

