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ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για την ̟αραγωγή
καρτών ψηφιακού ταχογράφου», για την κάλυψη αναγκών του Υ̟ουργείου
Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων (Τοµέας
Μεταφορών & ∆ικτύων).

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 τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και
23 του ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη» και 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. 3941/2011
«Κατα̟ολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υ̟ηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου Οικονοµικών» και ισχύει σήµερα.
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δ) Του ̟.δ. 293/99 «Οργανισµός του Υ̟ουργείου Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών», ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τα ̟.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους ν.
3897/2010, 4053/2012 και 4111/2013 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».
ζ) Της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 38 του ̟.δ. 118/2007«Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
η) 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».
θ) Του ̟.δ. 113/2010 « Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους διατάκτες ».
ι) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων..……».
ια) Του άρθρου 1 του ̟.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υ̟ουργείων, µεταφορά
και κατάργηση υ̟ηρεσιών».
2- Τις α̟οφάσεις µε αριθµούς:
α) 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».
β) 36738/∆ΙΟΕ872/21-08-2012 του Υ̟ουργού και του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Ανά̟τυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
και δικαιώµατος υ̟ογραφής».
γ) 7513/1204/15.02.2013 του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, µε την ο̟οία
̟ροκηρύχθηκε για την 04 Μαρτίου 2013, η διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής
αναδόχου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση του έργου:
«Παροχή υ̟ηρεσιών για την ̟αραγωγή καρτών ψηφιακού ταχογράφου», για την κάλυψη
αναγκών του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών & ∆ικτύων), συνολικής ̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης
̟οσού #73.800,00€# (συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
3- Την α̟ό 25.02.2013 ε̟ιστολή της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΕΒΕ”, σύµφωνα µε την ο̟οία δηλώνει ̟ρόθεση για
συµµετοχή στον εν λόγω διαγωνισµό σε συνεργασία µε εξειδικευµένη εταιρεία του
εξωτερικού και αιτείται τη µετάθεση της ηµεροµηνίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών και
διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού, ̟ροκειµένου να µεταφραστεί το κείµενο της
διακήρυξης στην αγγλική γλώσσα.
4- Το µε αριθµ. 1262/26.02.2013 έγγραφο της καθ’ ύλην αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύµφωνα µε το ο̟οίο:
α. Η έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου είναι θέµα άµεσης ̟ροτεραιότητας,
δεδοµένου ότι εκκρεµεί µεγάλος αριθµός αιτήσεων,
β. Η µετάφραση της διακήρυξης του διαγωνισµού δεν α̟αιτεί σηµαντικό χρόνο και
γ. εισηγείται, στο ̟λαίσιο ανά̟τυξης ε̟αρκούς ανταγωνισµού, τη µετάθεση της
ηµεροµηνίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών κατά µία (1) εβδοµάδα.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Α̟οδεχόµενοι την εισήγηση της καθ’ ύλην αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και

Πληροφορικής, µεταθέτουµε την ηµεροµηνία διενέργειας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού, για
την ε̟ιλογή αναδόχου, ̟ου θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου του Υ̟ουργείου
Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Τοµέας Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων): «Παροχή υ̟ηρεσιών για την ̟αραγωγή καρτών ψηφιακού
ταχογράφου», κατά ε̟τά ( 7 ) ηµερολογιακές ηµέρες και ορίζουµε νέα ηµεροµηνία
διενέργειας τη ∆ευτέρα 11 Μαρτίου 2013.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των σχετικών ̟ροσφορών ορίζεται η
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00΄.
2. Η ̟αρα̟άνω α̟όφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΑΝ.Α.Υ.ΜΕ.∆. και η
̟ερίληψή της θα δηµοσιευθεί στην οικονοµική εφηµερίδα “ΓΕΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”. H δα̟άνη δηµοσίευσης βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Τακτικού
Προϋ̟ολογισµού του ΥΠ.ΑΝ.Α.Υ.ΜΕ.∆. (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ)
φορέας 35/710 και ΚΑΕ 0841 “∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά”.
3. Κατά τα λοι̟ά ισχύει, ως έχει, η µε αριθµ. 7513/1204/15.02.2013 α̟όφασή µας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ::
1. ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆.:
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
2. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
3. Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών
4. Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης
5. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ
ΚΑΡΤΩΝ ΑΕΒΕ:
50Οχλµ Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαµίας,
190 11, Τσούµ̟α, Αυλώνας Αττικής
Τηλ: 2295 0 41601-3 Fax: 2295 0 41664
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 – Ν. Πιατίδου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΙΑΤΙ∆ΟΥ
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