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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 14/02/2018
ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ21/ 1378

Αριθµ. Πρωτ:
Σχετικά:

891, 972, 1011, 1093, 1094,
1159, 1170,1173, 1170, 1204,
1245, 1246, 1247, 1273,1376

Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων µε
Σύµβαση Παραχώρησης

ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο:
Φαξ:
ΘΕΜΑ:

Χρ. ∆άρα
210 6992276
210 6996668

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση:
1) Μετάθεσης της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής και
αποσφράγισης των αιτήσεων συµµετοχής του διεθνούς
διαγωνισµού µε ηλεκτρονική κλειστή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου της σύµβασης: «Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού
συστήµατος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών, δορυφορικής
τεχνολογίας µε οπτική αναγνώριση».
2) Τροποποιήσεων Τεύχους ∆ιακήρυξης Α’ Σταδίου

Σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1.

Του Π.∆. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α΄) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α)
και ισχύει.

2.

Του άρθρου 3 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 70/2015 (ΦΕΚ Α/114/22.9.2015) περί
ανασύστασης του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

3.

Του άρθρου 4 του Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών

και

Ενηµέρωσης

και

Μετονοµασία

Υπουργείου

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
4.

Του Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α΄/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπλ.
Υπουργών και Υφυπουργών».

5.

Του Π.∆. 123/12-10-2017 (ΦΕΚ 151, τεύχος Α’), Οργανισµός του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONIS DRITSAS
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6.

Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ. ∆16α/04/773/29-11-90 περί «Εξαίρεσης διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

7.

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια“ και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.

Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

9.

Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ. ∆16α/04/773/29-11-90 περί «Εξαίρεσης διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

10.

Της υπ. αρ. ∆ΝΣγ/οικ. 37834 /ΦΝ 466/06-04-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’
1980/06-06-2017)

«Αποφαινόµενα

και

γνωµοδοτούντα

όργανα

της

Γενικής

Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών κατά την
ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών».
11.

Της

υπ’ αρ. 6686/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών

Οικονοµικών – Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων περί χωροθέτησης σταθµών
διοδίων και καθορισµού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες
αυτής (ΦΕΚ Β 3086/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ.
∆ΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/18.05.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών – Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Β΄1867).
12.

Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

13.

Του ν. 4388/2016 (Α’ 93) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός,
και της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα
1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή ∆ήλωση της
Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις».

14.

Του ν. 4439/2016 (Α’ 222) «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου
2014 για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, απλοποίηση διαδικασίας
αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας και
λοιπές διατάξεις».

15.

Της µε αρ. 56902/215/19-05-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
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Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (Β΄1924).
16.

Του Π.∆. 123/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών» ( Α’
151).

17.

Της ΣΑΕ 071 / τροποποίηση 02, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 141836/21-12-2017
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: 65ΓΣ465ΧΙ8ΥΤΒ) και συγκεκριµένα του ενάριθµου έργου 2017ΣΕ07100027 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ
ΤΕΛΩΝ

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ

ΟΠΤΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ)

µε

προυπολογισµό 400.500.000,00 €
18.

Του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ∆ιαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις».

Αφού λάβαµε υπόψη ότι:

1.

Με το άρθρο 219Β του ν. 4512/2018 (Α’ 5), ορίστηκε ότι η ΕΥ∆Ε/ΚΣΕΣΠ ασκεί τα
καθήκοντα και υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής έως την κατακύρωση και
υπογραφή της σύµβασης για την εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήµατος
αναλογικής

χρέωσης

διοδίων

τελών,

δορυφορικής

τεχνολογίας

µε

οπτική

αναγνώριση.
2.

Με

την

αριθµ.

ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ21/οικ.429/18-01-2018

απόφαση

του

Υπουργού

Υποδοµών και Μεταφορών εγκρίθηκαν:
7.1

η

δέσµευση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

400.000.000,00

€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος του ενάριθµου έργου
2017ΣΕ07100027 της ΣΑΕ 071 για τη διενέργεια του διεθνούς διαγωνισµού για
την επιλογή αναδόχου της σύµβασης: «Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού
συστήµατος

αναλογικής

χρέωσης

διοδίων

τελών,

δορυφορικής

τεχνολογίας µε οπτική αναγνώριση».
7.2
7.3

η διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισµού µε την ηλεκτρονική κλειστή διαδικασία,
τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του Α’ Σταδίου του διαγωνισµού.

Και επειδή :
1.

Στο Τεύχος ∆ιακήρυξης του Α΄ Σταδίου του υπόψη διαγωνισµού οριζόταν ως
καταληκτική

ηµεροµηνία

υποβολής

αιτήσεων

συµµετοχής

η

εικοστή

(20)

Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.µ. και ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των αιτήσεων συµµετοχής η εικοστή έκτη (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00π.µ.

3

ΑΔΑ: ΨΨ8Χ465ΧΘΞ-ΤΒΖ

18PROC002682096 2018-02-16
2.

Υποβλήθηκαν πολλά αιτήµατα µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. από ενδιαφερόµενους για τη
µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής
προκειµένου να προετοιµαστούν καλλίτερα για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.

3.

Η συµµετοχή περισσότερων και κατάλληλων διαγωνιζοµένων σχηµάτων θα
ενισχύσει τον ανταγωνισµό, προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.

4.

Κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή παρερµηνειών, η τροποποίηση του άρθρου 11.3.
της ∆ιακήρυξης «Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της σύµβασης» µε
απάλειψη του πρώτου εδαφίου της σελίδας 13.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής και αποσφράγισης
των αιτήσεων συµµετοχής του Α’ Σταδίου του διεθνούς διαγωνισµού µε ηλεκτρονική
κλειστή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της σύµβασης: «Εγκατάσταση πλήρους
ηλεκτρονικού συστήµατος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας
µε οπτική αναγνώριση» καθώς και την τροποποίηση του τεύχους της ∆ιακήρυξης Α’
Σταδίου ως εξής :
Α. Το άρθρο 18 «Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των Αιτήσεων
Συµµετοχής – αποσφράγισης» αναδιατυπώνεται ως εξής:
1.

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των Αιτήσεων Συµµετοχής
ορίζεται η 4η Απριλίου 2018, ηµέρα Τετάρτη.

2.

Ώρα λήξης της υποβολής των Αιτήσεων Συµµετοχής ορίζεται η 11:00 π.µ.

3.

Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Αιτήσεων Συµµετοχής ορίζεται η
12η Απριλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη.

4.

Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Αιτήσεων Συµµετοχής ορίζεται η 11:00
π.µ.

Β. Το άρθρο 1.3. «Στοιχεία Επικοινωνίας – Πρόσβαση στα έγγραφα» ως προς το
τελευταίο εδάφιο της σελίδας 3 της ∆ιακήρυξης, το οποίο αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 8 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων
συµµετοχής δηλ. έως και την 27/03/2018 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. έως και την 02/04/2018.»
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Γ.

Από το άρθρο 11.3. «Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της σύµβασης»
απαλείφεται το πρώτο εδάφιο της σελίδας 13.

KΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Υποδοµών και Μεταφορών.
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Υποδοµών.
4. Γραφείο κ. Γεν. ∆ιευθυντή Συγκ. Υποδοµών.
5. Γραφείο κ. Γεν. ∆ιευθυντή ∆ράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδοµών
& Μεταφορών

Ε. ∆.
1.
2.
3.
4.

ΕΥ∆Ε/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
Φ21
Χρον. Αρχείο/Γ
Χρ. ∆άρα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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