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ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής για την επανεξέταση
πέντε χιλιάδων (5.000) ζευγών μεταλλικών πινακίδων Μηχανημάτων Έργων της από 0504-2016 Σύμβασης, που απορρίφθηκαν από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και λλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
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.
1.3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις».
1.4 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».
1.5 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
1.6 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», σε συνδυασμό με το ν. 1455/2013.
1.7 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει
συμπληρωματικά στο π.δ. 60/2007 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο ν. 4155/2013.
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1.8 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
1.9 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.10 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22
του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις».
1.11 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.12 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.13 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.14 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις».
1.15 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».
1.16 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων
και άλλες διατάξεις».
1.17 της υποπαραγράφου Γ1: «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
1.18 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
( ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.19 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.20 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
1.21 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
1.22 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/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 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».
2.3 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β) 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».
2.4 Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων».
2.5 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».
2.6 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».
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2.7 Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ Β΄/1540) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού ή
Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων
του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:
1. Τη με αριθμ. πρωτ. 22787/2087/20-05-2015 απόφαση προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού

μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών
μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, νομικών
προσώπων,
ρυμουλκούμενων
και
μηχανημάτων
έργων»
(Διακήρυξη
1/2015),
συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων
ευρώ #1.476.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
2. Το υπ’ αριθμ. Α οικ. 75404/5452/07-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με το οποίο αιτείται επαύξηση ποσότητας σε πινακίδες επιβατηγών οχημάτων
και μοτοσικλετών.
3. Την υπ’ αριθμ. 5707/507/17-02-2016 απόφαση (ΑΔΑ: Ω1ΕΙ4653ΟΞ-ΘΚΜ) του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία: α) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρεία «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και β)
καθορίσθηκε η κατανομή των ποσοτήτων κατ’ είδος πινακίδων ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ Ή
ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤ’
ΕΙΔΟΣ

1

Επιβατηγών οχημάτων (ζεύγη)

3,77 €

230.000

867.100,00 €

2

Ιδιωτικής χρήσης μοτοσυκλετών
(τεμάχια)

2,77 €

92.000

254.840,00 €

3

Νομικών προσώπων (ζεύγη)

5,67 €

2.000

11.340,00 €

4,32 €

2.000

8.640,00 €

10,98 €

5.000

54.900,00 €

4
5

Ρυμουλκούμενων Δημοσίας Χρήσης
οχημάτων (τεμάχια)
Οχημάτων μηχανημάτων έργων
(ζεύγη)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:

1.196.820,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%:

1.472.088,60 €

4. Την από 29-01-2016 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση

επιτροπής παραλαβής του παραπάνω έργου.
5. Το από 02-02-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης με το οποίο ορίστηκε τριμελής επιτροπή
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων
επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, νομικών προσώπων, ρυμουλκούμενων και
μηχανημάτων έργων» (Διακήρυξη 1/2015)» με την κάτωθι σύνθεση:
Τακτικά μέλη:
α) Πατσιαβός Γεώργιος, ως πρόεδρος,
β) Κλέντος Αθανάσιος, ως μέλος και
γ) Γαλανόπουλος Θεμιστοκλής, ως μέλος.
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Αναπληρωματικά μέλη:
α) Τζενεβράκης Γεώργιος, ως αναπληρωτής του προέδρου,
β) Μπριασούλης Γεώργιος και
γ) Αρβανίτης Γεώργιος
6. Την από 05-04-2016 υπογραφείσα σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών
μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, νομικών προσώπων,
ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων έργων», ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων
εβδομήντα δυο χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών #1.472.088,60€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
7. Την από 19-05-2016 αναφορά της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής των πινακίδων της υπ’
αριθμ. 5707/507/17-02-2016 απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, που
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας την 24-06-2016, με την οποία η επιτροπή δεν προέβη στην
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 5.000 ζευγών πινακίδων Μηχανημάτων Έργων (ΜΕΙΧ) της από 05-04-2016 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου και της εταιρείας
«ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» για το λόγο ότι, ενώ οι ανωτέρω αναφερόμενες
πινακίδες είναι καθ’ όλα σύμφωνες κατασκευαστικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης 01/2015, στη σφραγίδα της πινακίδας αντί της ένδειξης Γ.Γ.Υ. (Γενική Γραμματεία
Υποδομών), αναγράφεται η ένδειξη Γ.Γ.Δ.Ε. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) που είναι η
παλιά ονομασία.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 43153/3523/01-07-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο: α) διαβιβάστηκε στην ανωτέρω εταιρεία η από 19-052016 αναφορά της Επιτροπής παραλαβής και β) ζητήθηκε από την εταιρεία η αντικατάσταση
των 5.000 ζευγών πινακίδων Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-ΙΧ), με την σωστή ένδειξη ΓΓΥ και την
παράδοση τους στο Υπουργείο, το αργότερο ως τις 05-08-2016.
9. Την από 04-07-2016 αίτηση της εταιρείας «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» για τη
σύσταση και συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 27
παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 [Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου].
10. Την από 07-07-2016 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής των 5.000 πινακίδων Μηχανημάτων Έργων του
παραπάνω έργου.
11. Το από 08-07-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό της ως άνω επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ.
118/2007, για την επανεξέταση πέντε χιλιάδων (5.000) ζευγών μεταλλικών πινακίδων
Μηχανημάτων Έργων της από 05-04-2016 Σύμβασης, που απορρίφθηκαν από την
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
α) Κατσά Χρήστο, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως πρόεδρο,
β) Σουλάνη Αλέξανδρο, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος και
γ) Χατζηγεωργίου Παναγιώτη, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ως μέλος.
Σε περίπτωση απουσίας ή προσωπικού κωλύματος κάποιου από τους ανωτέρω
αναφερόμενους υπαλλήλους, ορίζουμε ως αναπληρωτή τον υπάλληλο Τσίγγα Γεώργιο,
κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών.
Έργο της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι ο μακροσκοπικός έλεγχος των πινακίδων
και η σύνταξη:
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α) πρωτοκόλλου παραλαβής με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής αυτών, εφόσον κριθεί ότι η
παρέκκλιση αυτή των 5.000 πινακίδων Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-ΙΧ) με την ένδειξη Γ.Γ.Δ.Ε.
αντί Γ.Γ.Υ., δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητα τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή
β) πρωτοκόλλου απόρριψης των πινακίδων, εφόσον κριθεί πως η παρέκκλιση αυτή των
πινακίδων, τις καθιστά ακατάλληλες προς χρήση.
Η από 19-05-2016 αναφορά της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής των πινακίδων του εν λόγω
διαγωνισμού καθώς και η από 04-07-2016 αίτηση της εταιρείας «ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» για τη σύσταση και συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής,
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα της.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): www.promitheus.gov.gr και στους δικτυακούς
τόπους της αναθέτουσας αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Υφυπουργού
3- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
4- Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
5- Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6- Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
7- Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
8- Διεύθυνση Μητρώων
9- Δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής (δια του Προέδρου κου Κατσά Χρήστου)
Β. ΒΙΟΤΟΠΑ ΕΠΕ
Λεβιδίου 2, Μοσχάτο, Τ.Κ:18346
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό αρχείο
2- Γ. Λουβερδής

