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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Κατασκευή και προμήθεια 14.700 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων και 300 ζευγών κρατικών πινακίδων νομικών
προσώπων (Κ.Η.Η.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
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 ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.3 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».
1.4 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «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».
1.5 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/ 2013.
1.6 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».
1.7 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).
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1.8 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.9 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».
1.10 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».
1.11 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».
1.12 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.13 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
1.14 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.15 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
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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 2024709/301/0026/8-4-1998 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. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής….».
2.6 Οικ. 2815/254/15-01-2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
4501/428/21-05-2015, 33928/2905/14-07-2015 και οικ. 51345/4055/21-08-2015 όμοιες
και ισχύει.
2.7 ΔΟΔ/47572/6411/Φ.ΑΝ/03-08-2015
και
ΔΟΔ/54041/7313/Φ.ΑΝ/09-09-2015
της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού
#13.900,00 €# και #59.900,00 €# αντίστοιχα, που καταχωρήθηκαν με α/α 32656 και α/α
68735, αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.Δ.Ε.
3. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 46934/3512/28-07-2015, οικ. 51399/3856/24-08-2015, οικ.
52708/3946/02-09-2015 και οικ. 54328/4041/09-09-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης
Επιβατικών Μεταφορών του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., που αναφέρονται στην κατεπείγουσα
ανάγκη προμήθειας κρατικών πινακίδων διαφόρων ειδών.
4. Το υπ’ αριθμ. 52946/4173/09-09-2015 Πρωτογενές Αίτημα.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (λόγω ύψους
δαπάνης), την επιλογή προμηθευτή που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και
προμήθεια 14.700 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκινήτων και 300 ζευγών κρατικών πινακίδων νομικών προσώπων (Κ.Η.Η.)».
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2. Περιγραφή του έργου
Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός αφορά στην κατασκευή και προμήθεια 14.700 ζευγών
κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων και 300
ζευγών κρατικών πινακίδων νομικών προσώπων (Κ.Η.Η.), προς κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, σύμφωνα με
το Παράρτημα Β’, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο και
ισοδύναμης ισχύος τμήμα αυτής.
3. Προϋπολογισμός του έργου:
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
#73.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.), Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 1739.
4. Κατάθεση προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 24-09-2015 και ώρα
15:00’. Προσφορές που θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μετά την παραπάνω
ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται.
Η επιστολή θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα και να
αναγράφεται σε αυτήν ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, με ποινή την απόρριψη της προσφοράς, δύο (2)
υποφακέλους:
- τον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Το καταστατικό της εταιρείας και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Τεχνική Προσφορά».
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης, επί ποινή απορρίψεως αυτής, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25-09-2015 από
την αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι προμηθευτές, εφόσον επιθυμούν,
μπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προφορών, την παραπάνω ημερομηνία, στο
κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού επί των οδών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91-Παπάγου, 6ος όροφος, Αίθουσα Συσκέψεων, γραφείο 605) και
ώρα 11:00’ π.μ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισμοί και
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γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
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6. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 2286/1995, το ν. 2362/1995, το
π.δ. 118/2007, το ν. 4281/2014 και τους όρους που αναφέρονται στα παραρτήματα, που
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας
απόφασης.
7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.
2815/254/15-01-2015 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4501/428/2105-2015, 33928/2905/14-07-2015 και οικ. 51345/4055/21-08-2015 όμοιες, ήτοι από τους
υπαλλήλους:
α) Κεχαγιά Αικατερίνη-Μαρία κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο.
β) Πλατή Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος.
γ) Αγγελόπουλο Αντώνιο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως μέλος.
με αναπληρωτές τους:
α) Κεχαγιά Δήμητρα κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως αναπληρώτρια του Προέδρου.
β) Κοντογόνη Μαρία. κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος.
γ) Μυσίρη Μαρίνη κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος.
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.
Έργο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι η αποσφράγιση και
μονογραφή κατά φύλλο των φακέλων υποβληθεισών προσφορών, ο έλεγχος, η αξιολόγηση του
περιεχομένου τους και η σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρακτικού, σε τρία (3) πρωτότυπα
αντίτυπα, στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Το πρακτικό θα περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα και την πρόταση της Ε.Α.Α. για το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού.
8. Η εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των διοικητικών και προδικαστικών προσφυγών θα
διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 2815/254/15-01-2015
απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4501/428/21-05-2015,
33928/2905/14-07-2015 και οικ. 51345/4055/21-08-2015 όμοιες, ήτοι από τους υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
α) Αλεξάκης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως πρόεδρος.
β) Γιαννακόπουλος Ηλίας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως μέλος.
γ) Νίκου Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
α) Παπανικολάου Ελένη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως αναπληρώτρια του προέδρου.
β) Ιωαννίδης Σωκράτης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως μέλος.
γ) Πασχάλη Χριστιάνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως μέλος.
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των διοικητικών προσφυγών,
που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού έως και την
κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών
και Διαχείρισης Υλικού.
9. Η τριμελής επιτροπή παραλαβής των κρατικών πινακίδων θα ορισθεί στην κατακυρωτική
απόφαση.
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10. Τόπος - χρόνος και διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των πινακίδων:
10.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Οι πινακίδες θα παραδοθούν αρχικά, εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, στις αποθήκες
του προμηθευτή και στη συνέχεια, μετά την οριστική παραλαβή τους, θα αποσταλούν, με
μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή, ως εξής:
α) οι πινακίδες Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων θα παραδοθούν στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας Αττικής πλην χιλίων (1.000) τεμαχίων, που θα παραδοθούν στην Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
β) Οι πινακίδες Κ.Η.Η. θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στο κτίριο επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91Παπάγου.
Η ακριβής κατανομή και το πεδίο αρίθμησης των πινακίδων θα δοθεί στον προμηθευτή από τη
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου μας, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
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10.2 ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για κάθε τμηματική
ποσότητα , στις αποθήκες του προμηθευτή, μετά από σχετική ειδοποίηση του προμηθευτή. Τα
δείγματα και αντιδείγματα, μαζί με το πρακτικό μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας
θα παραδοθούν στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για περαιτέρω
ενέργειες (αποστολή σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ή ινστιτούτο εσωτερικού ή εξωτερικού
για εργαστηριακό έλεγχο ).
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την έκδοση του επίσημου
πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου ή ινστιτούτου
εσωτερικού ή εξωτερικού, στην αποθήκη του προμηθευτή, ο οποίος μέχρι της παράδοσης των
πινακίδων στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα λειτουργεί ως θεματοφύλακας του Ελληνικού
Δημοσίου.
10.3 Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού (ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που υποβάλλεται, υποχρεωτικά, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου), με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο
32 του κανονισμού προμηθειών δημοσίου [π. δ. 394/96]).
Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοσης ή της παράτασης, εφόσον
δοθεί, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται μόνο σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης των πινακίδων.
11. Πληρωμή:
Η πληρωμή της αξίας των πινακίδων θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου και αφού ο Προμηθευτής υποβάλλει
το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κατά την πληρωμή θα γίνει 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. Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα παρακρατηθεί από τον προμηθευτή ο νόμιμος
φόρος εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
12. Κατάρτιση προσφορών:
12.1 Οι προσφορές θα δίδονται σε ευρώ, κατ’ είδος αυτών, ενώ οι τιμές θα αναγράφονται
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά ζεύγος πινακίδων, χωρίς Φ.Π.Α. και θα συμπεριλαμβάνουν τις
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νόμιμες κρατήσεις. Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση
ευρώ προς άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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12.2 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και μονογραμμένες χωρίς ξέσματα και
παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Προκειμένου να διευκολυνθεί το
έργο της επιτροπής διενέργειας, είναι επιθυμητό (άνευ ποινής αποκλεισμού), να συνυποβληθεί η
προσφορά και σε ηλεκτρονική μορφή.
12.3 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες και θα αναφέρεται ρητώς
στην προσφορά των υποψηφίων εταιρειών.
13. Υπογραφή Σύμβασης
Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον
μειοδότη, καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Ο μειοδότης υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Λοιποί όροι
14. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για
την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
15. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για
μέρος της υπό προμήθειας ποσότητας πινακίδων και μέχρι του ποσοστού 50 %, κατ’ είδος αυτών.
Επίσης, έχει το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα
και μέχρι του ποσοστού 30 %, κατ’ είδος αυτών.
16. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αν αυτό
κριθεί ασύμφορο.
17. Διευκρινίσεις σχετικά με τους οικονομικούς όρους του διαγωνισμού παρέχονται από τη
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του πρώην Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (κος Α. Σταμούλης, τηλ.: 213 – 1308333 και κος Γ. Τασιολάμπρος, τηλ.: 2131308815), ενώ διευκρινήσεις όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού
παρέχονται από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου (κος Α. Κουτσονίκας,
τηλ. 213 – 1308446), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια:
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.):
1. Μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού:
Τακτικά Μέλη:
α) Κεχαγιά Αικατερίνη-Μαρία
β) Πλατή Μαρία κλάδου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
γ) Αγγελόπουλος Αντώνιος
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
α) Κεχαγιά Δήμητρα
β) Κοντογόνη Μαρία
γ) Μυσίρη Μαρίνη
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2. Μέλη της επιτροπής εξέτασης και κρίσης
ενστάσεων και προσφυγών:
Τακτικά Μέλη:
α) Αλεξάκης Ιωάννης
β) Γιαννακόπουλος Ηλίας
γ) Νίκου Νικόλαος
Αναπληρωματικά Μέλη:
α) Παπανικολάου Ελένη
β) Ιωαννίδης Σωκράτης
γ) Πασχάλη Χριστιάνα
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3. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Κοινοποίηση:
1- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υποδομών, Μεταφορών
Και Δικτύων κας Θ. Πέρκα
2- Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
3- Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
4- Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
Εσωτερική διανομή:
1- Χρονολογικό αρχείο
2- Α. Σταμούλη
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. 54373/4261/11-09-2015 απόφαση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα, στην αγορά, τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή που πληροί τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και
η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά των υποψηφίων προμηθευτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Οι κρατικές πινακίδες των επιβατικών Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και των νομικών προσώπων (Κ.Η.Η.) θα
κατασκευασθούν σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις:
1. Υπ’ αριθμ. 19800/24-5-1982 (ΦΕΚ Β’ 455) του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού
κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
2. Υπ’ αριθμ. οικ. 4700/330/23-1-2004 (ΦΕΚ Β’ 192) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
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