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ΘΕΜΑ: Κήρυξη της εταιρείας VNO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. έκπτωτης από την εκτέλεση του έργου
για τη µεταφορά αρχείων και εξοπλισµού γραφείων σε διάφορα κτήρια της Γ.Γ.Υ. και
καταλογισµός στην εν λόγω εταιρεία της προκαλούµενης ζηµίας που θα προκύψει στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο από την ανάθεση του παραπάνω έργου στο δεύτερο µειοδότη.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας

υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις ».
του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «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 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», σε συνδυασµό µε το ν.
4155/2013.
του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν. 3886/2010)
∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
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1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14

του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) - Ίδρυση
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κτλ».
του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».
του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Τις αποφάσεις µε αριθµούς:

2.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

Π1/2489/22-08-1995 (ΦΕΚ 764/Β) του Υ̟ουργού Εµ̟ορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Ε̟ιτρο̟ών Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υ̟ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών
̟οσών του άρθρου 83 ̟αρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ̟ου αφορούν
̟ροµήθεια ̟ροϊόντων, ̟αροχή υ̟ηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β) 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».
∆ΠΥ∆Υ/οικ.3619/190/Φ.Προµ/20-01-2014 (παρ. 2) περί συγκρότησης τριµελούς Επιτροπής
αρµοδιότητας της ∆/νσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, για το έτος 2014.
∆Ο∆/63758/12806/03-11-2014 Φ.ΑΝ. έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους 40.000,00 στον
Κ.Α.Ε. 0829 του Ειδικού Φορέα 39-110 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (α/α Υ.∆.Ε. 105261).
∆ΠΥ∆Υ/οικ. 63706/4923/03-11-2014 (Α∆Α: 70Υ01-ΡΛΨ) της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ,
για την επιλογή αναδόχου για την µεταφορά αρχείων και εξοπλισµού γραφείων σε διάφορα
κτήρια, προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, προϋπολογιζόµενης δαπάνης #32.500,00# € πλέον ΦΠΑ 23%.
Οικ. 2534/04-11-2014 (ΦΕΚ 2994/Β) κ.υ.α. του Υ̟ουργού και του Υφυ̟ουργού Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υ̟ογραφής….».

3. Το υπ’ αριθµ. οικ. 63429/4908/0829/31-10-2014 Πρωτογενές Αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού για την µεταφορά αρχείων και εξοπλισµού γραφείων σε
διάφορα κτήρια, για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
4. Τις από 7-11-2014 προσφορές των παρακάτω οκτώ (8) συµµετεχόντων στον παραπάνω
διαγωνισµό:
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 ΜΠΙΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
2

ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ
ΤΗΝΟΥ 57 ΑΘΗΝΑ

G.A.T. AIOLOS TEAM-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι.ΣΩΤΗΡΙΟΥ 5
ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ
ΑΧΑΡΝΑΙ

ΤΗΛ.

ΦΑΞ

2108210644

2108254068

2108001500

2108001503

3 VNO Μ.Ε.Π.Ε.

I.∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
227 Α.ΑΘΗΝΑ

2102113133

2102113114

4 ΖΑΡΑΙ∆ΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΑΒΙΝΕ 41
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2105756645

2105756004

5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΓΕΩΡΓ.ΑΛΕΞ.ΑΛΕΞΙΟΥ

ΖΩΝΑΡΑ 20
ΑΘΗΝΑ

2106466481

2106455186

6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ

ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 44
ΑΘΗΝΑ

2108224812

2108219896

7

HELLAS TRANS ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 9
ΑΘΗΝΑ

2105225151

2105225161

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 17
ΙΛΙΟΝ

6972459706

8 ∆ΡΑΜΠΙ∆ΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

5. Το από 20-11-2014 πρακτικό της επιτροπής ελέγχου οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων
στο διαγωνισµό, µε το οποίο προτείνεται η κατακύρωση για την µεταφορά αρχείων και εξοπλισµού
γραφείων σε διάφορα κτήρια της Γ.Γ.Υ. στη µειοδότρια εταιρεία << VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-LOGISTICS-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.>>, µε τιµή 18.500,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 23%.
6. Την υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/70181/5426/1-12-2014 Απόφασή µας µε την οποία:
Α. κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του παραπάνω διαγωνισµού στη µειοδότρια εταιρεία << VNO
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-LOGISTICS-ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ >>, έναντι συνολικού
τιµήµατος 18.500 € πλέον Φ.Π.Α. 23% και
Β. κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει άµεσα στην Υπηρεσία µας για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
7. Το από 9-12-2014 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και την από 12-12-2014 επιστολή του
Αναδόχου, σύµφωνα µε τα οποία δεν επιθυµεί να συνάψει σύµβαση για το εν λόγω έργο, διότι: α) οι
µεταφορές πρέπει να γίνονται µόνο τις Κυριακές που χορηγεί άδεια η αστυνοµία και β) πρέπει να
εκδοθούν άδειες στάθµευσης και κλεισίµατος των δρόµων από την αστυνοµία.
8. Το γεγονός ότι το Υπουργείο µας σε ένδειξη καλής θέλησης µερίµνησε και εξασφάλισε την έκδοση
των σχετικών αδειών, παρότι η διακήρυξη προέβλεπε ότι: «ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί α. οφείλει
να προβεί σε αυτοψία των χώρων και των ειδών που θα µεταφερθούν, προκειµένου να
προγραµµατίσει και οργανώσει την µεταφορά, τα µέσα και την ειδική φροντίδα που πρέπει να πάρει
και β. αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έκδοση των σχετικών αδειών διέλευσης µεγάλων
οχηµάτων, στάθµευσης αυτών καθώς και άδεια για το κλείσιµο των δρόµων (εάν απαιτηθεί)».
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9. Το υπ’ αριθµ. 73877/5687/6-12-2014 έγγραφό µας, µε το οποίο, στο πλαίσιο υποβοήθησης του
έργου του Αναδόχου, ζητήσαµε, από τις προς µετακόµιση Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοµών όπως:
α) ορίσουν υπαλλήλους που θα παραµένουν και θα επιβλέπουν τις εργασίες µετά το πέρας του
κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και σε µη εργάσιµες ηµέρες, εφόσον συµφωνηθεί να
πραγµατοποιηθούν εργασίες.
β) Να απαγορεύσουν τη χρήση των χώρων στάθµευσης (όπου υπάρχουν) από το προσωπικό των
Υπηρεσιών κατά τις ηµέρες των φορτοεκφορτώσεων.
γ) Να επιτρέπεται η χρήση των ανελκυστήρων από τη µειοδότρια εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης των εργασιών.
10. Την από 22-12-2014 εξώδικη δήλωση του Αναδόχου µε την οποία αποποιείται της κατακύρωσης
και υπογραφής της σύµβασης για το υπόψη έργο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα
για την εκτέλεση του έργου και δεν θεραπεύονται ζητήµατα στατικότητας των χώρων
11. Το γεγονός ότι το Υπουργείο µας, όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία του
τηρούµενου στην Υπηρεσία µας σχετικού φακέλου και µε στόχο τη γρήγορη, δίκαιη και αµοιβαία
αποδεκτή λύση: α) απεδέχθη καλόπιστα όλες τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Αναδόχου που
έπρεπε, κατά την άποψή του, να ενσωµατωθούν στη σύµβαση ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα
συµφέροντα του Αναδόχου, β) συνέταξε χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου συνολικής διάρκειας
εξήντα (60) ηµερών, όπως προέβλεπε η σχετική διακήρυξη και το γνωστοποίησε στον Ανάδοχο, γ)
γνωστοποίησε στον Ανάδοχο τα στοιχεία των αρµόδιων υπαλλήλων όλων των προς µετακόµιση
Υπηρεσιών, προκειµένου να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισµός και προγραµµατισµός για την
επιτυχή εκτέλεση του έργου και δ) απέστειλε στο Ανάδοχο εγγράφως σχέδιο σύµβασης, στο οποίο
είχαν ενσωµατωθεί όλες οι µέχρι τότε προτάσεις του και όρισε ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
12. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος, όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία του τηρούµενου
στην Υπηρεσία µας σχετικού φακέλου, παρά το γεγονός ότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήµατά του
δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση και µε νέες του επιστολές θέτει καινούργια αιτήµατα,
τροποποιεί προηγούµενές προτάσεις του και γενικά η συµπεριφορά του αντίκειται στις αρχές της
καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και των θεµιτών όρων συναλλαγής.
13. Το γεγονός ότι το Υπουργείο µας ενήργησε µε καλή πίστη και συναλλακτική ευθύτητα, τήρησε όλες
τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκτέλεση
του έργου από το µειοδότη του διαγωνισµού.
14. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του εν λόγω έργου προκαλεί ζηµία στο Ελληνικό
∆ηµόσιο, αφενός µεν διότι υπάρχει δυσλειτουργία των προς µετακόµιση υπηρεσιών (έχουν ήδη
συσκευάσει πολλά αρχεία τους) και αφετέρου δε θα υποχρεωθεί να καταβάλλει µισθώµατα για
κτήρια από τα οποία όφειλε να έχει ήδη αποχωρήσει.
15. Το γεγονός ότι η µη υπογραφή σύµβασης και η µη εκτέλεση του έργου της συσκευασίας,
αποσυσκευασίας, µεταφοράς αρχείων και εξοπλισµού γραφείων σε διάφορα κτήρια της Γ.Γ.Υ.
οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της VNO Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Κηρύσσουµε έκπτωτη την εταιρεία <<VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-LOGISTICS-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> από την εκτέλεση του έργου της µεταφοράς
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αρχείων και εξοπλισµού γραφείων σε διάφορα κτήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, διότι
δεν προσήλθε, µε αποκλειστική υπαιτιότητά της, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση και να προβεί
σε εκτέλεση του παραπάνω έργου.
2.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από τη δεύτερη µειοδότρια εταιρεία σύµφωνα µε τον
διενεργηθέντα πρόχειρο διαγωνισµό.

3.

Η οικονοµική ζηµία που θα προκύψει για το Ελληνικό ∆ηµόσιο λόγω της διαφοράς του
προσφεροµένου τιµήµατος µεταξύ πρώτου και δεύτερου µειοδότη θα καταλογιστεί σε βάρος της
έκπτωτης εταιρείας.

Ανακοίνωση:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γενικό ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
4. VNO Μ.Ε.Π.Ε.
I. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 227 Α΄- ΑΘΗΝΑ,
Τ.Κ. 112 55,
Τηλ. : 2102113133, ΦΑΞ : 2102113114

Κοινοποίηση:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
1) ∆/νση Μητρώων
Ιπποκράτους 196, Αθήνα
2) ∆/νση Λιµενικών Υποδοµών
Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως, Αθήνα
3) ∆/νση Κανόνων και Ποιότητας
Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως, Αθήνα
4) ∆/νση Υποδοµών Αεροδροµίων
Καραγιώργη Σερβίας 3, Αθήνα
5) ∆/νση Κτηριακών Υποδοµών
Βατατζή 37, Αθήνα
6) Κλιµάκιο ΠΣΕΑ
Βατατζή 37, Αθήνα
7) ∆/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδοµών
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αθήνα
8) Ε.Υ.∆.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αθήνα
9) ∆/νση Οδικών Υποδοµών
Μουστοξύδη 7, Αθήνα
10) Τµήµα Μελετών Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Μελετών
Λ. Αλεξάνδρας 9, Αθήνα
11) ∆/νση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυµάτων
Φαναριωτών 9, Αθήνα
12) ∆/νση Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Φαναριωτών 9, Αθήνα
13) ∆/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κόνιαρη 43, Αθήνα

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓ∆Α ΜΑΚΡΗ

Εσωτερική διανοµή:
1. Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
2. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. κ. ∆. Μαρτίνη

Σελίδα 5 από 5

