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Κατακύρωση στη µειοδότρια εταιρεία «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.», της εκτέλεσης του έργου κατασκευής και
̟ροµήθειας ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας 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.
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».
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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 Υφυ̟ουργού Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υ̟ογραφής».
γ)Οικ.11746/1305/13.02.2008 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 Υ̟ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ̟οσών του
άρθρου 83 ̟αρ. 1 του ν. 2362/1995, για τη σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων ̟ου αφορούν
̟ροµήθεια ̟ροϊόντων, ̟αροχή υ̟ηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
στ)Π1/ 2489/ 22.08.1995 του Υ̟ουργού Εµ̟ορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Ε̟ιτρο̟ών Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
ζ)2024709/ 301/0026/08.04.1998 του Υ̟ουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των
δικαιολογητικών των δα̟ανών του ∆ηµοσίου για ̟ροµήθειες και εργασίες».
η)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.).
θ) 11794/2183/08.03.2012 ανάληψης υ̟οχρέωσης και έγκρισης δα̟άνης της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών η ο̟οία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της
Υ.∆.Ε. µε α.α. 24945.
ι) 10291/1949/12.03.2012 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟.Υ.Με.∆.,
«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».
[3]. Την υ̟. αριθµ. 13235/2436/15.03.2012 ανακοίνωση-διευκρίνηση της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών ε̟ί των όρων των τεχνικών ̟ροδιαγραφών της µε αριθµ.
10291/1949/12.03.2012 α̟όφασης.

[4]. Την ανάγκη συγκρότησης ε̟ιτρο̟ής οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής του
̟αρα̟άνω έργου, 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
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Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.
4024/2011.
[5]. Την α̟ό 16.03.2012 ανακοίνωση ̟ερί ̟ραγµατο̟οίησης δηµόσιας κλήρωσης την 20.03.2012,
για την ε̟ιλογή των τακτικών και ανα̟ληρωµατικών µελών της τριµελούς ε̟ιτρο̟ής
οριστικής, ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής του εν λόγω έργου.
[6]. Το α̟ό 20.03.2012 ̟ρακτικό κλήρωσης, το ο̟οίο α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της
̟αρούσας.
[7]. Τις ̟ροσφορές ̟ου κατέθεσαν οι εταιρείες :
1. Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
2. ΜΑΚΟΝΑ Α.Ε.
3. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΙ∆Η Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4. ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.
[8]. Το α̟ό µε αριθµ. 1/20.03.2012 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του ̟αρα̟άνω
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το ο̟οίο:
 Έγιναν δεκτές οι ̟ροσφορές και των τεσσάρων (4) εταιρειών, καθώς ήταν ̟λήρεις
και σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην υ̟. αριθµ. 10291/1949/12.03.2012 α̟όφαση.
 Η υ̟οψήφιος εταιρεία Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε
̟ροσφορά µόνο στην κατηγορία της ̟ροκήρυξης Α) Πινακίδες Αριθµού
Κυκλοφορίας Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης.
 Οι εταιρείες κατατάσσονται µε κριτήριο το ύψος του ̟ροσφερόµενου τιµήµατος
ανά κατηγορία, ως εξής:
Α) Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
α/α

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1.

ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

21.200,00 €

2.

Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

21.400,00 €

3.

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΙ∆Η Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

27.200,00 €

4.

ΜΑΚΟΝΑ Α.Ε.

32.000,00 €

Β)Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχηµάτων
και Μοτοσικλετών Ξένων Α̟οστολών και ∆ι̟λωµατικού Σώµατος:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1.

ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

28.262,50 €

2.

Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

36.359,50 €

3.

ΜΑΚΟΝΑ Α.Ε.

52.046,00 €

α/α

 Προτείνεται οµόφωνα η κατακύρωση της κατασκευής ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας:
Α)

Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης: στην εταιρεία
«ΒΙΟΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.», µε τίµηµα #21.200,00 €# ̟λέον Φ.Π.Α.
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Β) Αυτοκινήτων Οχηµάτων και Μοτοσικλετών Ξένων Α̟οστολών και ∆ι̟λωµατικού
Σώµατος: στην εταιρεία «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.», µε τίµηµα
#28.262,50 €# ̟λέον Φ.Π.Α.,
για το λόγο ότι καλύ̟τει ̟λήρως τους τεχνικούς όρους της ̟ροκήρυξης και ̟ροσφέρει το
χαµηλότερο τίµηµα.
[9]. Το υ̟. αριθµ. Αοικ14126/1070/21.03.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ε̟ιβατικών Μεταφορών
το ο̟οίο αναφέρεται στην ανάγκη κατασκευής και ̟ροµήθειας ενός (1) ε̟ι̟λέον ζεύγους
̟ινακίδας οχήµατος Ξένης Α̟οστολής, µε αριθµό: ΞΑ 21828, εκτός α̟ό τα οριζόµενα στην
10291/1943/12.03.2012 α̟όφαση διενέργειας.
[10]. Το υ̟. αριθµ. Ζ/10291/1393/22.03.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εµ̟ορευµατικών
Μεταφορών, µε το ο̟οίο εισηγείται τη µη ̟ροµήθεια των ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας
Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης, για το λόγο ότι δεν έχει ακόµα τεθεί σε εφαρµογή ο ν.
4038/2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
[1]. Κατακυρώνουµε στη µειοδότρια εταιρεία «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.»
(Λεβίδου 2 – 183 46 Μοσχάτο, τηλ. 210 4810584, φαξ: 210 4831733, ΑΦΜ: 999208376, ∆ΟΥ:
Μοσχάτου), την κατασκευή και ̟ροµήθεια τριών χιλιάδων ε̟τακοσίων σαράντα δύο (3.742)
̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχηµάτων και Μοτοσικλετών Ξένων
Α̟οστολών και ∆ι̟λωµατικού Σώµατος, έναντι συνολικής δα̟άνης ̟οσού τριάντα
τεσσάρων χιλιάδων ε̟τακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και δέκα λε̟τών # 34.772,10€ #
(συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ήτοι:
1) Χίλια διακόσια ̟ενήντα τέσσερα (1.254) ζεύγη ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων Ξένων Α̟οστολών, έναντι δα̟άνης ε̟τά ευρώ και ̟ενήντα λε̟τών
#7,50€# ανά ζεύγος, ̟λέον ΦΠΑ.
2) ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια έξι (2.406) ζεύγη ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων ∆ι̟λωµατικού Σώµατος, έναντι δα̟άνης ε̟τά ευρώ και ̟ενήντα
λε̟τών #7,50€# ανά ζεύγος , ̟λέον ΦΠΑ.
3) Εβδοµήντα µια (71) ̟ινακίδες αριθµού κυκλοφορίας µοτοσικλετών Ξένων Α̟οστολών,
έναντι δα̟άνης δέκα ευρώ #10,00€# ανά τεµάχιο, ̟λέον ΦΠΑ.
4) Έντεκα (11) ̟ινακίδες µοτοσικλετών ∆ι̟λωµατικού Σώµατος, έναντι δα̟άνης δέκα
ευρώ #10,00€# ανά τεµάχιο, ̟λέον ΦΠΑ.
Συνολική δα̟άνη έργου ̟λέον Φ.Π.Α., είκοσι οχτώ χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα ευρώ
#28.270,00€# .
Η αρίθµηση των ως άνω αναφεροµένων ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας θα γίνει
σύµφωνα µε το συνηµµένο ̟αράρτηµα της ̟ροκήρυξης, το ο̟οίο ο ανάδοχος οφείλει να
̟αραλάβει σε ηλεκτρονική µορφή, α̟ό τη ∆ιεύθυνση Ε̟ιβατικών Μεταφορών
(υ̟εύθυνος κ. Ι. Τζανέτος, τηλ: 210 6508423 ).
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[2]. Ματαιώνουµε την ̟ροµήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ̟ινακίδων αριθµού κυκλοφορίας
Φορτηγών ∆ηµόσιας Χρήσης, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά αναφέρονται στο
µνηµονευόµενο έγγραφο της ̟αραγράφου 10 του σκε̟τικού µέρους της ̟αρούσας, της
∆ιεύθυνσης Εµ̟ορευµατικών Μεταφορών του Υ̟.Υ.Μ.Ε.∆., το ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο και ισοδύναµης ισχύος µέρος της ̟αρούσας.
[3]. Η «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.», θα εκτελέσει το ανατιθέµενο έργο,
σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της µε αριθµ. 10291/1949/12.03.2012 α̟όφασής
µας και της α̟ό 20.03.2012 κατατεθείσης ̟ροσφοράς της. Η ̟ροκήρυξη του διαγωνισµού, η
α̟ό 20.03.2012 ̟ροσφορά της «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και το υ̟’
αριθµ. 1/20.03.2012 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού, α̟οτελούν
ανα̟όσ̟αστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ̟αρούσας α̟όφασης.
[4]. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται, να ̟ροσέλθει, δια του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του, άµεσα, µε την
κοινο̟οίηση της ̟αρούσας, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆. ), για την υ̟ογραφή της σχετικής
σύµβασης, ̟ροσκοµίζοντας τα α̟αραίτητα ̟αραστατικά εκ̟ροσώ̟ησης.
[5]. 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.
[6]. Αρµόδιος για την ̟αροχή διευκρινήσεων ή ̟ρόσθετων ̟ληροφοριών σχετικά µε τις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ̟ινακίδων ορίζονται ο υ̟άλληλος κ. Ι. Τζανέτος, τηλ: 210
6508423 της ∆/νσης Ε̟ιβατικών Μεταφορών.
[7]. Συγκροτούµε τριµελή ε̟ιτρο̟ή οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής του ως άνω
έργου, α̟οτελούµενη α̟ό τους ̟αρακάτω υ̟αλλήλους:
α) Γαλάνη ∆ηµήτριο, ως ̟ρόεδρο
β) Τζανέτο Ιωάννη, ως µέλος
γ) ∆ηµήτριο Αναγνώστου, ως µέλος
µε ανα̟ληρωτές τους: Ασ̟ασία Γκουρβέλου (ανα̟ληρώτρια του ̟ροέδρου) και Γεώργιο
Αρβανίτη.
Σε ̟ερί̟τωση κωλύµατος ή α̟ουσίας κά̟οιου εκ των ̟αρα̟άνω µελών, η ανα̟λήρωση
γίνεται µε φροντίδα του ̟ροέδρου, χωρίς άλλη α̟όφαση και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 6 της Π1 – 2489/95 α̟όφασης του Υ̟ουργού Εµ̟ορίου, µε την ο̟οία ̟αρέχονται
οδηγίες για την ̟αραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των ανα̟ληρωµατικών, τα τακτικά
µέλη ̟ρέ̟ει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον ̟ρόεδρο, για τυχόν α̟ουσία ή κώλυµά τους.
Τα ̟αρα̟άνω µέλη της ε̟ιτρο̟ής ̟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,
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συνετάχθη σχετικό ̟ρακτικό, το ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο και
ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ως άνω α̟όφασης.
[8]. Έργο της ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ής είναι η οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή του
έργου και η υ̟οβολή του σχετικού ̟ρακτικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του
Υ̟. Υ. Με. & ∆.
[9]. Η ̟ληρωµή της αξίας του έργου, θα γίνει µετά την ̟αράδοση του συνόλου των
̟ινακίδων, την οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή τους α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή
και αφού ο ̟ροµηθευτής υ̟οβάλλει το τιµολόγιο και τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά.
[10]. Οι κρατήσεις για τρίτους 3,072%, στο χωρίς ΦΠΑ ̟οσό του τιµολογίου του αναδόχου,
βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση ̟αρακρατείται α̟ό τον ̟ροµηθευτή ο νόµιµος
φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε το αρθρ. 24 του ν. 2198/1994.
[11]. Σε ̟ερί̟τωση άρνησης ή δυστρο̟ίας του ̟ροµηθευτή ή αθέτησης ο̟οιοδή̟οτε όρου αυτής
της α̟όφασης, εφαρµόζονται οι ̟ροβλε̟όµενες, α̟ό τον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου
(̟.δ.118/2007), κυρώσεις.
[12]. Η δα̟άνη εκτέλεσης του έργου, συνολικού ̟οσού δα̟άνης τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
ε̟τακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και δέκα λε̟τών # 34.772,10€ # (συµ̟εριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) 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».
[13]. Εξουσιοδοτούµε τον ̟ροϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υ̟ηρεσιών του Υ̟.Υ.Με.∆ για την υ̟ογραφή της σύµβασης.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Το υ̟. αριθµ. 1/20.03.2012 ̟ρακτικό
της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας
2. Το α̟ό 20.03.2012 ̟ρακτικό δηµόσιας κλήρωσης
3. Το υ̟. αριθµ. Ζ/10291/1393/22.03.2012
έγγραφο της ∆/νσης Εµ̟ορευµατικών Μεταφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆.
1. Αναφεροµένους υ̟αλλήλους, µέλη της
ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής (5)
2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής

(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Β.«ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.»
Λεβίδου 2 – 183 46 Μοσχάτο,
τηλ. 210 4810584, φαξ: 210 4831733
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. 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
Β. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Νεϊγυ 31 – 33 (Αχαρνών 452)- 111 43 Αθήνα
τηλ: 210 2585 000, φαξ: 210 2585 000
Γ. Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ναυ̟λίου 21, 144 52 Μεταµόρφωση-Αθήνα
τηλ: 210 2846904, φαξ: 210 2846906
∆. ΜΑΚΟΝΑ Α.Ε.
Γεωργίου Μ̟άκου 53, 115 24, Ν. Φιλοθέη – Αθήνα
τηλ: 210 9273 393, φαξ: 210 9273 277

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 - Ν. Πιατίδου
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