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Συγκρότηση των επιτροπών Ι) αξιολόγησης
των
αποτελεσμάτων (διενέργειας) και ΙΙ) εξέτασης και κρίσης των
διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών
για το έργο : «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή και
Συντήρηση Εξοπλισμού και Λογισμικού για Κέντρο
Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη λειτουργία
της ολοκληρωμένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
έργου HeERO» (Διακήρυξη 2/2012).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
[1].

Τις διατάξεις:
α) του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» και την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν.
3941/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα,
β) του π.δ. 293/1999 « Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών », όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005,186/2007 και τους ν. 3897/2010 και
4053/2012 και ισχύει σήμερα,
γ) του π.δ. 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 »,
δ) του π.δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
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ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
στ) του ν. 3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με τηνΟδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) » και
ζ) του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015»,
η) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και
θ) του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
[2]. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
α) 2876/7.10.2009 του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
β) 21720/3768/27.07.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού, σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του
έργου: «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρμογή και Συντήρηση Εξοπλισμού και
Λογισμικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη λειτουργία της
ολοκληρωμένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO», προϋπολογισθείσης
δαπάνης διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ # 246.000,00 € # (συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και ορισμού ως ημερομηνίας διενέργειας η 17η Σεπτεμβρίου
2012.
γ) Υ43/5-7-2012 του Πρωθυπουργού « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Σταύρου Καλογιάννη ».
[3]. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
και ΙΙ) εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών.
[4]. Την από 10.05.2012 ανακοίνωση περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης τη 14η.05.2012.
[5]. Το από 14.05.2012 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΘΖΟΥΜΕ
1. υγκροτούμε δύο (2) πενταμελείς επιτροπές :
Ι) για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (διενέργεια) του εν θέματι διαγωνισμού και
ΙΙ) για την εξέταση και κρίση των διοικητικών ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών,
ως εξής :
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Ι) Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (ΕΑΑ)
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
α ) Παναγιώτης Παπασπηλιόπουλος, ως Πρόεδρος,
β ) οφία Παπαθανασοπούλου, ως μέλος,
γ ) Θεοφάνης Αναγνωστόπουλος, ως μέλος,
δ ) Μιχαήλ Γούναρης, ως μέλος και
ε ) Δημήτριος Περέογλου ως μέλος,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους Αναστάσιο Βασιλάκη (αναπληρωτή του
Προέδρου), Θεόδωρο Καρούμπαλη, Γεώργιο Πάντο, Γεώργιο Βελόνη και Αθανάσιο
Μαντζιώκα, αντίστοιχα.
Γραμματέας της Επιτροπής Διενέργειας ανεδείχθη εκ της κληρώσεως η
υπάλληλος Αναστασία Πλεμμένου με αναπληρωτή τον υπάλληλο Ιπποκράτη
ωτηρίου.
ΙΙ) Πενταμελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των Διοικητικών Ενστάσεων
και των Προδικαστικών Προσφυγών
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
α ) Γεώργιος Πατσιαβός, ως Πρόεδρος,
β ) Γεώργιος υννεφάκης, ως μέλος,
γ ) Ειρήνη Αθανασίου, ως μέλος,
δ ) Μάρθα Πετράκη, ως μέλος και
ε ) Έλενα Πλεξίδα, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους ταύρο Καλαφατίδη (αναπληρωτή του
Προέδρου), Βασίλειο Σούντα, Ηλία Σσάνη, Παναγιώτη Σσελίκα και Βασιλική
Κουτσούκου, αντίστοιχα.
Γραμματέας της Επιτροπής ανεδείχθη εκ της κληρώσεως η υπάλληλος Μαρία
Αλιφιέρη με αναπληρωτή τον υπάλληλο Ευθύμιο Δρόλαπα.
Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από
την Τπηρεσία μας, δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην
Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο
ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Τπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.
4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της, συνετάχθη σχετικό
πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα της ως άνω απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται
με φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
αναπληρωματικών, τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο,
για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
2. Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι :
I) Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (Ε.Α.Α.)
 Η παραλαβή, μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και η
μονογραφή των τριών ( 3 ) υποφακέλων.
 Η αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», η μονογραφή
και ο έλεγχος του περιεχομένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη
Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών, για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σο
έργο ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, μέσα σε πέντε ( 5 ) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Η αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», η
μονογραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου του και η υποβολή
σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών, για την έκδοση της
σχετικής απόφασης. Σο έργο ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, μέσα
σε οκτώ ( 8 ) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
έγκρισης αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών (και εφόσον παρέλθουν άπρακτες
οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών κατ’ αυτής).
 Η μονογραφή και αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΥΟΡΑ», ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου του. Η ΕΑΑ, μετά την
αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών θα υπολογίσει το λόγο Λ βάσει της
Σεχνικής Βαθμολογίας και του συγκριτικού κόστους κάθε προσφοράς, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11.4 της Διακήρυξης, θα συντάξει πρακτικό με
την πρότασή της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, που θα αποστείλει στη
Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.
Σο έργο αυτό ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, μέσα σε τρεις ( 3 )
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς. Η Ε.Α.Α. διαβιβάζει την Εισήγησή της για την
κατακύρωση του Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών – Σμήμα
Προμηθειών. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Τπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης – ανάθεσης γίνεται βάσει του άρθρου 23 παρ.1 του
π.δ.118/2007.
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 Η μονογραφή, αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών που θα προσκομίσει
ο υποψήφιος προμηθευτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (11.1.5)
της Προκήρυξης. Σο έργο αυτό ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο,
μέσα σε τρεις ( 3 ) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης-υποβολής του
φακέλου των δικαιολογητικών, της παραγράφου (9.3) της Προκήρυξης.
ΙΙ) Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των Διοικητικών Ενστάσεων και των
Προδικαστικών Προσφυγών
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των διοικητικών και προδικαστικών
προσφυγών και ενστάσεων, που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας
του εν λόγω διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή σχετικού
πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών του ΤΠ. Α. ΑΝ. Τ . ΜΕ. & Δ. (Σομέας
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).
3. Η παραπάνω απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.& Δ. (Τομέας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).
ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ
Σο από 14-05-2012 Πρακτικό διενέργειας
Δημόσιας Κλήρωσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΑΤΡΟ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ
(ΣΟΜΕΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ)
1 - Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής.
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
2 - Αναφερόμενους υπαλλήλους (12),
μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(με αντίγραφο της Διακήρυξης)

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ
Για τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ
(ΣΟΜΕΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ)
1 - Πολιτικό Γραφείο Τπουργού
2 - Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού
3 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σηλ/νιών
και Σαχυδρομείων
4 - Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Τπηρεσιών
5 - Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Σηλεπικοινωνιών & Σαχυδρομείων
6 - Διεύθυνση Πιστοποίησης
7 - Αναφερόμενους υπαλλήλους (12),
μέλη της επιτροπής εξέτασης και
κρίσης των διοικητικών ενστάσεων
και προδικαστικών προσφυγών
(με αντίγραφο της Διακήρυξης)

ΕΩΣΕΡΙΚΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

1 - Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών
2 - Σμήμα Προμηθειών
3 - Π. Γιαννάκη
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