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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ : Ανασύνθεση των επιτροπών διενέργειας και εξέτασης των ενστάσεων του διαγωνισµού
της υπ’ αριθµ. 4/2013 διακήρυξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:
α)
β)
γ)

δ)
ε)
στ)

του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 «Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».
του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά µε την « παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
από εµπορικές επιχειρήσεις ».
του ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική
∆ιαχείριση και Ευθύνη», 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. 3943/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και ισχύει
σήµερα.
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,
4053/2012 και 4111/2013 και ισχύει σήµερα.
του π. δ. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-62000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές συναλλαγές».
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».
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ζ)

η)

θ)
ι)
ια)
ιβ)

ιγ)
ιδ)
ιε)

ιστ)
ιζ)
ιη)

της µε αριθµ. οικ. 31.262/16-11-2006 εγκυκλίου της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και
Συντονισµού Κοινωνικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (όπως συµπληρώθηκε µε το µε αριθµ. οικ. 31372/09-08-2010 έγγραφό της),
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 ».
του π. δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ( εφαρµοζοµένου αναλογικά ).
του π. δ 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ».
του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 22 του ν.
4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας».
του ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων…».
του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας».
του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 1 του π. δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του π. δ.
118/2013.
του π. δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
α) ∆ΙΠΙ∆∆/Ε3/23/25956/92 και ∆ΙΠΙ∆∆/Ε3/25/29840/92 του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης και
β) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
γ) Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και των
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
δ) Την υπ. αριθµ. 38962/5127/21-10-2013 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων σύµφωνα µε την οποία: I) προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισµός για την εκτέλεση
του έργου: «Καθαρισµός δύο (2) κτηρίων (Αναστάσεως 2 - Παπάγου, Οδός Αεροπορίας Ελληνικό), στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015»
(∆ιακήρυξη 4/2013) και ΙΙ) συγκροτήθηκε πενταµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α) και πενταµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών
Ενστάσεων.
3. Τις από 21.10.2013 αιτήσεις - αναφορές των υπαλλήλων του Υπουργείου µας Παναγιώτας
Σταµάτη, ∆ηµητρίου Γκυρτή και Σοφίας Κασιµάτη, µε τις οποίες αιτούνται την αντικατάστασή
τους από µέλη της επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού, λόγω αυξηµένου
φόρτου εργασίας.
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4. Το υπ’ αριθµ. 52838/6651/22.10.2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής
του Υπουργείου µας, σχετικά µε την αντικατάσταση της υπαλλήλου Παναγιώτας Σταµάτη, από
πρόεδρος της επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού, λόγω αυξηµένου φόρτου
εργασίας και σοβαρών υπηρεσιακών υποχρεώσεων, που δεν επιδέχεται χρονική µετάθεση.
5. Την από 7.11.2013 αίτηση του υπαλλήλου του Υπουργείου µας ∆ηµητρίου Αποστολίνα, µε την
οποία αιτείται την αντικατάστασή του από µέλος της επιτροπής εξέτασης και κρίσης των
διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών του παραπάνω διαγωνισµού, λόγω
αυξηµένου φόρτου εργασίας
6. Την από 07.11.2013 Ανακοίνωση περί πραγµατοποίησης δηµόσιας κλήρωσης την 11.11.2013.

7. Το από 11.11.2013 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αντικαθιστούµε τρία (3) µέλη της επιτροπής: i) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού (Ε.Α.Α.) και ένα (1) µέλος της επιτροπής ii) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών
ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών, όπως αυτές συγκροτήθηκαν µε την µε την υπ.
αριθµ. 38962/5127/21.10.2013 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
και αφορούν στον ανοικτό διαγωνισµό εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισµός δύο (2) κτηρίων
(Αναστάσεως 2 - Παπάγου, Οδός Αεροπορίας - Ελληνικό), στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01
Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015» (∆ιακήρυξη 4/2013), ως ακολούθως:
1. Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α.) του παραπάνω
διαγωνισµού ορίζεται η υπάλληλος Αγγελική Πολίτη, σε αντικατάσταση της
Παναγιώτας Σταµάτη.
2. Μέλος της Ε.Α.Α. ορίζεται ο υπάλληλος Ανδρέας Καροτσιέρης, σε αντικατάσταση του
∆ηµητρίου Γκυρτή.
3. Αναπληρωτής της Προέδρου της Ε.Α.Α. ορίζεται η υπάλληλος Μαρία ∆αριβιανάκη,
σε αντικατάσταση της Σοφίας Κασιµάτη.
4. Μέλος της Επιτροπής Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων και των
προδικαστικών προσφυγών ορίζεται η υπάλληλος Ευαγγελία Κακουλίδου, σε
αντικατάσταση του ∆ηµητρίου Αποστολίνα.
Η τελική σύνθεση των εν λόγω επιτροπών έχει ως ακολούθως:
Ι) Πενταµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α.)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Αγγελική Πολίτη, ως Πρόεδρος,
Αλέξανδρος Χριστόπουλος, ως µέλος,
∆ηµήτριος Χαλκιαδάκης, ως µέλος,
Ανδρέας Καροτσιέρης, ως µέλος και
Σοφία Λέκκα, ως µέλος,

µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους Μαρία ∆αριβιανάκη (ως αναπληρώτρια της Προέδρου),
Ιωάννη Αλεξάκη, Νικόλαο Λαµπρόπουλο του Σπυρίδωνος, ∆όµνα Μιράσγεντζη και Ευγενία
Βαρδουλάκη.
Γραµµατέας της Επιτροπής: η υπάλληλος Σοφία Γιατζόγλου, µε αναπληρώτρια την υπάλληλο
Άννα Αλεξανδράκη.
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ΙΙ) Πενταµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Ελένη Φασίτσα, ως Πρόεδρος,
Αδαµαντία Πουλή, ως µέλος,
Ευαγγελία Κακουλίδου, ως µέλος,
Χριστίνα Ανδρεοπούλου, ως µέλος και
Αργυρώ Νεαµονιτάκη, ως µέλος,

µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους: Φωτεινή Ορφανού (ως αναπληρώτρια της Προέδρου),
Χαρίκλεια Λάµπογλου, Νικόλαο Λιακατσίδα, Πέτρο Μπακρατσά και ∆ήµο Κονδύλη.
Γραµµατέας της Επιτροπής: ο υπάλληλος Γεώργιος Αρβανίτης, µε αναπληρωτή την υπάλληλο
Κωνσταντίνα Μπεράτη.
Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθµ. 38962/5127/21.10.2013 (Α∆Α: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ) απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο και ισοδύναµο µέρος της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση
(http://www.yme.gov.gr).
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
- Η υπ’ αριθµ. 38962/5127/21.10.2013 απόφαση
- Το από 11.11.2013 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπ. Υ. Με. ∆ι. :
Μέλη των παραπάνω επιτροπών αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και Εξέτασης και Κρίσης
των ∆ιοικητικών Ενστάσεων &Προδικαστικών προσφυγών
( 24 Αντίγραφα)

της

Αναθέτουσας

Αρχής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟЇ∆ΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆Ι.:
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

i- Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
ii- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
iii- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
iv- Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας
∆ιοικητικής Υποστήριξης
v- ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
vi- ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής
vii- κ. Παναγιώτα Σταµάτη
viii- κ. ∆ηµήτριο Γκυρτή
ix- κ. Σοφία Κασιµάτη
x- κ. ∆ηµήτριο Αποστολίνα

Α. ΠΙΑΤΙ∆ΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆/νση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού
2. Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
3. Ν. Πιατίδου
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