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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στο Μητρώο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό του προσωπικού, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. 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».
2. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
3. Της παραγραM φου Ζ του αM ρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν.
4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07-04-2014).
4. 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».
5. 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Της υποπαραγραM φου Δ.9 «ΔαπαM νες μετακινουμεM νων εντοM ς και εκτοM ς ΕπικρατειMας» του ν. 4336/2015 (Α΄94)
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνάς Χρηματοδότησης».
7. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
9. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
11. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» και
λαμβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΩΜ1Π465ΧΘΞ-2Ο5
•

Την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου και
πρωτίστως της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της ίσης και χωρίς
διακρίσεις μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της προστασίας του ανταγωνισμού .

•

Το γεγονός ότι παρουσιάζονται διαρκείς και πολυάριθμες ανάγκες πραγματοποίησης υπηρεσιακών
μετακινήσεων εκτός έδρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας του πάσης φύσεως
προσωπικού του Υπουργείου, των Ανεξάρτητων Αρχών και της ΥΠΑ, με αποτέλεσμα να απαιτείται
δαπάνη για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, η οποία προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.500.000,00 €
κατ’ έτος.

•

Την ανάγκη περιορισμού των σχετικών δαπανών με εξορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης των
εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής καθώς και της εξασφάλισης του απαραίτητου καταλύματος.

•

Το γεγονός ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου
δεδομένου ότι δεν μπορεί επαρκώς να περιγραφεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
(ακριβής προσδιορισμός προϋπολογισμού – τεχνικές προδιαγραφές).

απευθύνει
την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε οικονομικό φορέα, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, πάροχο υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής, προκειμένου να εγγραφεί σε σχετικό μητρώο που θα
τηρείται στη Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών., με
αντικείμενο την έκδοση εισιτηρίων για τη μετάβαση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου, του προσωπικού του,
των Ανεξάρτητων Αρχών που εποπτεύονται από το ΥΠΥΜΕ και της Υ.Π.Α. στο εσωτερικό και σε χώρες του
εξωτερικού καθώς και την εξασφάλιση καταλύματος στον τόπο μετάβασης, με τις χαμηλότερες τιμές σε κάθε
περίπτωση.

1. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον:
(α) Κατέχει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου και είναι
εγγεγραμμένο στο οικείο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.
(β) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης και πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την
ανάληψη δημόσιας σύμβασης (Ενότητα 4, άρθρα 73 και επόμενα του ν. 4412/2016) και ειδικότερα:
Ι) Το φυσικό πρόσωπο
• Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
• Δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης,
παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης και δεν
τελεί σε ανάλογη κατάσταση.
• Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
• Έχει εκπληρώσει τις από το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις.
ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο:
• Δεν υπάρχει σε βάρος του φυσικού προσώπου που ασκεί η διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος του
νομικού προσώπου (ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος Α.Ε., νόμιμος εκπρόσωπος κάθε άλλου νομικού προσώπου) τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
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• Δεν υπάρχει σε βάρος του φυσικού προσώπου που ασκεί η διοίκηση ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος του
νομικού προσώπου (ως ανωτέρω) καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
• Δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης,
παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης και δεν
τελεί σε ανάλογη κατάσταση.
• Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
• Έχει εκπληρώσει τις από το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα e- mail: aroussos@ggde.gr,
mag.makri@yme.gov.gr και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
επωνυμία του νομικού προσώπου ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου
διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης ή της άσκησης της δραστηριότητας
φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
τηλέφωνο και fax επικοινωνίας
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ιστοσελίδα
Ταυτόχρονα αποστέλλονται ταχυδρομικά: Φωτοαντίγραφο της άδειας ή βεβαίωσης λειτουργίας της
επιχείρησης και η υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση, συμπληρωμένη και υπογραμμένη
από το φυσικό πρόσωπο ή τον ασκούντα τη διοίκηση ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στην
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ.
Η αρμόδια Δ/νση προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων και αφού διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
την ακρίβεια των δηλωθέντων, προχωρεί στην εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο. Σε κάθε δε περίπτωση
ενημερώνει τον αιτούντα για την αποδοχή ή μη της αίτησής του.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Η πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο θα είναι διαρκώς ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους,
οποιαδήποτε δε αλλαγή ως προς αυτό το σημείο θα είναι δυνατή μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση.
4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Η οριστική διαγραφή μέλους του Μητρώου λαμβάνει χώρα: α) Λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
εγγεγραμμένου, β) Λόγω παύσης έστω και μιας από τις προϋποθέσεις εγγραφής του και γ) Μετά από σχετική
αίτησή του.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη μετακίνησης προσωπικού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, η αρμόδια
Υπηρεσία αποστέλλει σε κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax, τα στοιχεία
της μετακίνησης (τόπος μετάβασης, ημερομηνία μετάβασης και επιστροφής, αριθμός διανυκτερεύσεων) και
ποιοτικές απαιτήσεις (προδιαγραφές καταλύματος, αριθμός αποσκευών κ.λπ.) και ορίζει τον αναγκαίο χρόνο
ανταπόκρισης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από μία (1) έως τρεις (3)
ημέρες.
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν χωριστά τιμές εισιτηρίων και διαμονής που ανταποκρίνονται σε κράτηση
για : την επόμενη ημέρα του αιτήματος, δύο ημέρες πριν την μετακίνηση και μία ενδιάμεση η οποία θα
καθορίζεται από την Οικονομική Υπηρεσία κατά περίπτωση.
Ο οικονομικός φορέας θα επιλέγεται με βάση την προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή και μπορεί να υπάρχει
διαχωρισμός σε φορέα έκδοσης του εισιτηρίου και σε φορέα εξασφάλισης καταλύματος, σύμφωνα με την
προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία.
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Ο επιλεγείς ή οι επιλεγέντες οικονομικοί φορείς Θα ενημερώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία με
σχετική πράξη ανάθεσης, υπογεγραμμένη αρμοδίως ή με αποστολή σχεδίου σύμβασης προς υπογραφή.
Στον επιλεγόμενο ή επιλεγόμενους οικονομικούς φορείς θα αποστέλλονται αμελλητί από την Υπηρεσία το
ονοματεπώνυμο και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία του μετακινούμενου.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Για την πληρωμή του οικονομικού φορέα ισχύουν οι διατάξεις περί πληρωμών του Δημοσίου από πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού και αυτή θα γίνεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκκαθάριση και
πληρωμή δαπανών, εντός προθεσμίας ενός (1) περίπου μήνα από την ολοκλήρωση της μετακίνησης στην
Οικονομική Υπηρεσία των αναγκαίων για την εξόφληση δικαιολογητικών (ν. 4152/13 παρ. Ζ5 – άρθρο 4 Οδηγίας
ΕΕ2011/7 ).
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της μετακίνησης θα καταβάλλονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά
έξοδα.
7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ. (www.yme.gov.gr) καθώς και στο
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr) καθώς και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών
4. Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
5. ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ∆/νση Προµηθειών & Λειτ. Μέριµνας/Τµ. Α΄
2. Χρον.Αρχείο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΝ.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝ. ΓΕΝ.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και
Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και
Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός:
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Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλ/τύπου
Ταχυδρομείου
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υποβληθέν μηχανογραφημένο δελτίο καταγραφής είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς.
2. Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
3. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, για τέλεση
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
4. Δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας μου, δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης (στη περίπτωση φυσικού προσώπου), και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση.
5. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, θέσης σε δικαστική
συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
6. Έχω εκπληρώσει τις από το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις.
7. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον ζητηθούν, καθώς και να ενημερώνω το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και δικαιολογητικά στην περίπτωση μεταβολών στο υποβληθέν
μηχανογραφικό δελτίο.
8. Εγώ και η εταιρεία ή φορέας που εκπροσωπώ, έχουμε λάβει γνώση των όρων ένταξης στο Μητρώο και τις διαδικασίες ανάθεσης και τα αποδεχόμαστε.
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
9. Αποδέχομαι ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων.
Ημερομηνία: ……/…./20……
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