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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και
ανάθεση εκτέλεσης του έργου κατασκευής και προμήθειας 15.915 ζευγών
κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκινήτων στη μειοδότρια «ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 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.
1.3 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/16-03-2007) «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».
1.5 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).
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».
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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/A/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
1.14 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».
1.15 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
1.16 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Β/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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. 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».
2.6 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».
2.7 Το υπ’ αριθμ. οικ. Α 71647/5133/23-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιβατικών
Μεταφορών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., που αναφέρεται στην κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας
κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων.
2.8 Την κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων, δεδομένου ότι το υπάρχον απόθεμα στις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας επαρκεί έως το
τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα ο ευρισκόμενος σε εξέλιξη
τακτικός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός.
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2.9 ΔΟΔ/72743/9873/Φ.ΑΝ/02-12-2015 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης
δαπάνης, ποσού #73.800,00 €#, που καταχωρήθηκε με α/α 92399 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών της Υ.Δ.Ε.
και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. 71647/5133/02-12-2015 Πρωτογενές Αίτημα, που αναρτήθηκε στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 15REQ003417257.
2. Την υπ’ αριθμ. 75289/6020/07-12-2015 απόφαση της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια 15.000 ζευγών
κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων».
3. Το από 23-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο:
α) Οι τρεις (3) συμμετέχουσες εταιρείες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης
διενέργειας διαγωνισμού και κατατάσσονται με βάση το συγκριτικό κόστος προσφοράς, ως
εξής:
Οικονομική Προσφορά ανά ζεύγος
(χωρίς Φ.Π.Α.)
3,77 €
3,95 €
3,98 €

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

β) προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρεία ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.,
δεδομένου ότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης διενέργειας του
διαγωνισμού και προσφέρει το χαμηλότερο τίμημα.
4. Το υπ’αριθμ. Α οικ. 81575/5887/28-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιβατικών
Μεταφορών, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη εξάντλησης του προϋπολογισμού του εν
λόγω έργου, προκειμένου για την κατασκευή και προμήθεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
ποσότητας κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκινήτων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Υπηρεσιών Μεταφορών και
επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
5. Την από 28-12-2015 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της επιτροπής
παρακολούθησης και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εν λόγω έργου.
6. Το από 30-12-2015 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αποδεχόμαστε, λαμβάνοντας υπόψη και την ανωτέρω πρόταση της Δ/νσης Επιβατικών
Μεταφορών, την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων του παραπάνω πρόχειρου διαγωνισμού και κατακυρώνουμε την
κατασκευή και προμήθεια 15.915 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων στη μειοδότρια εταιρεία «ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.», έναντι
δαπάνης # 3,77 € # (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ανά ζεύγος, ήτοι συνολικής δαπάνης
ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε
λεπτών # 73.799,45 € # (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
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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. Τόπος - χρόνος και διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των πινακίδων:
3.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης:
Οι πινακίδες E.I.X. 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 στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Χώρας, σύμφωνα με τη σχετική κατάσταση κατανομής των πινακίδων που θα αποστείλει στον
Ανάδοχο η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου.
3.2 Τόπος –τρόπος και χρόνος παραλαβής:
α) Μακροσκοπική παραλαβή: 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 ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
για περαιτέρω ενέργειες (αποστολή σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ή ινστιτούτο
εσωτερικού ή εξωτερικού για εργαστηριακό έλεγχο ).
β) Οριστική παραλαβή: 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.
3.3 Παράταση-Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των πινακίδων:
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. 394/1996]).
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.
4. Ορίζουμε τριμελή επιτροπή οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εν λόγω
έργου, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) Χαρίκλεια Λάμπογλου, ως Πρόεδρος,
β) Μαρίνα Μυσίρη, ως μέλος και
γ) Αντώνιος Μανωλάς, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους Κωνσταντίνα Κοσμίδου (αναπληρώτρια της Προέδρου),
Ηλία Πάσιο και Μαρία Κοντογόνη.
5. Η πληρωμή της αξίας των πινακίδων θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή τους από την ανωτέρω επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου και αφού ο
Προμηθευτής υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η δαπάνη
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Φορέας 39-110 και Κ.Α.Ε. 1739.
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
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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 Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών θα πρέπει να αποστείλει άμεσα στον Ανάδοχο: 1) το
πεδίο αρίθμησης των πινακίδων και 2) την κατάσταση κατανομής των πινακίδων στις
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
11. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Α) Υπ.Υ.Με.Δι.
1. Μέλη της επιτροπής οριστικής,
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου:
α) κα. Χαρίκλεια Λάμπογλου
β) κα. Μαρίνα Μυσίρη
γ) κ. Αντώνιος Μανωλάς
δ) κα. Κωνσταντίνα Κοσμίδου
ε) κ. Ηλίας Πάσιος
στ) κα. Μαρία Κοντογόνη
2. Γεν. Δ/ντή Μεταφορών
3. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
4. Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρμογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
B) ΒΙΟΤΟΠΑ Ε.Π.Ε.
Λεβιδίου 2, 18346 Μοσχάτο
Fax: 210-4831733
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) Υπ.Υ.Με.Δι.
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
Β) 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
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

