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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την
επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια και
κατασκευή 3.000 ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων προς κάλυψη αναγκών
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών» στη μειοδότρια «ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «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».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/ 2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή 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
(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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.8 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
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1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
1.10 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.11 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.12 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
1.13 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.14 του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.15 του π.δ. 27/2015 (ΦΕΚ 31/Α/21-03-2015) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών».
1.16 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
2.

Τις αποφάσεις με αριθμούς:

2.1 Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) 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».
2.4 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.5 οικ: 2815/254/15-01-2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
4501/428/21-05-2015 απόφαση και ισχύει.
2.6 Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β
του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
2.7 Υ144/30-3-2015 (ΦΕΚ 483/30-03-2015) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη».
2.8 Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός
Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. το υπ’ αριθμ. οικ. 20941/1944/31-3-2015 Πρωτογενές Αίτημα.
2. την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/21444/2988/06-04-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (π.
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ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού #44.280,00€#, , που
καταχωρήθηκε με α/α 32656 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.
3. την υπ’ αριθμ. 23956/2161/23-04-2015 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια και κατασκευή 3.000 ζευγών
πινακίδων μηχανημάτων έργων προς κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών».
4. Το από 07-05-2015 αρχικό και αναδιαμορφωμένο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο:
α) Οι τρεις (3) συμμετέχουσες εταιρείες κατατάσσονται με βάση το συγκριτικό κόστος
προσφοράς, ως εξής:
Οικονομική Προσφορά ανά ζεύγος
(χωρίς Φ.Π.Α.)
11,22 €
11,74 €
11,75 €

Επωνυμία
ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

β) προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού και
προσφέρει το χαμηλότερο τίμημα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμαστε την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
του παραπάνω πρόχειρου διαγωνισμού και κατακυρώνουμε την εκτέλεση του έργου:
«Προμήθεια και κατασκευή 3.000 ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων προς κάλυψη
αναγκών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών» στην εταιρεία «ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.», έναντι
δαπάνης # 11,22 € # (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ανά ζεύγος, ήτοι συνολικής δαπάνης
ποσού σαράντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών # 41.401,80
€#. Από τις παραπάνω πινακίδες, 2.800 ζεύγη θα πρέπει να είναι αριθμημένα και τα
υπόλοιπα 200 ζεύγη προορίζονται για ανταλλακτικές πινακίδες. Το πεδίο αρίθμησης των
πινακίδων θα αρχίζει από τον αριθμό 130355 και θα τελειώνει στον αριθμό 133154.
2. Η εταιρεία ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε. υποχρεούται να προσέλθει άμεσα στην Υπηρεσία μας, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά της έγγραφα, από
τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή της.
3. Οι πινακίδες θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ.
23956/2161/23-04-2015 απόφασης και της από 05-05-2015 προσφοράς της εταιρείας με
την επωνυμία «ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.» και θα παραδοθούν στο κτίριο στέγασης της Διεύθυνσης
Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ήτοι Ιπποκράτους 196-198, 11471, Αθήνα,
το αργότερο σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης.
4. Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των πινακίδων μηχανημάτων έργων θα γίνει
από τη μόνιμη επιτροπή παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (αριθ. Απόφασης
Οικ.7780/723/22-05-2015)
5. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των 3.000 ζευγών πινακίδων μηχανημάτων έργων και αφού ο προμηθευτής υποβάλλει το
τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 1739.
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6. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 επί της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
7. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του π.
δ. 118/2007.
8. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του προμηθευτή ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου
αυτής της απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από τον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου (π. δ. 118/2007), κυρώσεις.
9. H προσφορά της εταιρείας «ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.» αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης
ισχύος τμήμα της παρούσας.
10. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Α) π. Υπ.Υ.Με.Δι.
Μέλη της επιτροπής παρακολούθησης
και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής του έργου:
α) κ. Αντώνιο Μαυρογένη,
β) κα. Μαρία Βασιλάκου,
γ) κα. Αναστασία Μπράβου,
δ) κα. Σπυριδούλα Κουτσοδήμου,
ε) κα. Ευδοκία Δραγανούδη και
στ) κα. Μαρία-Ειρήνη Κωνσταντοπούλου
Β) ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.
Λεβιδίου 2, 18346 Μοσχάτο
Fax: 210-4831733
Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) π. Υπ.Υ.Με.Δι.
1- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
2- Δ/νση Μητρώων
Ιπποκράτους 196-198, 11471, Αθήνα
B) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1- ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης 57022
Αρ. φαξ: 2310-797880
2- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Νεϊγύ 31-33, 11143 Αθήνα
Αρ. φαξ: 210-2589000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρον. Αρχείο
2- Α. Ζώτου
4 από 4

