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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την επιλογή Αναδόχου, που
θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για
την εξυπηρέτηση των δικαιούχων επιδομάτων και αποζημιώσεων εξαιτίας των πυρκαγιών της 23 ης
και 24ης Ιουλίου 2018, στις δημοτικές ενότητες και οικισμούς των περιοχών των Περιφερειακών
Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Χανίων και Κορινθίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.3 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
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
1.4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «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).
1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.9 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.11 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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1.12 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης …».
1.13 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.14 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
2.1 2/51557/0026/2001 (ΦΕΚ Β’ 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.2 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.3 Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.4 Οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.5 Οικ. 268/29-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1191) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού»,
κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα
Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους
Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.».
3. Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
οικονομικού έτους 2018. Ε.Ε. 2015ΣΕ06900004 «Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες, Μισθώσεις Ακινήτων,
Μηχανημάτων κ.λ.π. για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 926/29-07-2018 Πρωτογενές Αίτημα [ΑΔΑΜ : 18REQ003497149/29-07-2018] με θέμα
την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων επιδομάτων και αποζημιώσεων εξαιτίας των πυρκαγιών
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, στις δημοτικές ενότητες και οικισμούς των περιοχών των Περιφερειακών
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Χανιών και Κορινθίας.
5. Το γεγονός ότι την 23η και 24η Ιουλίου 2018 προκλήθηκαν σημαντικές φυσικές καταστροφές, πέραν της
απώλειας ανθρώπινων ζωών, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, λόγω των πυρκαγιών που σημειώθηκαν στις
δημοτικές ενότητες και οικισμούς των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθήνας,
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Χανίων και Κορινθίας.
6. Το γεγονός ότι πέραν των αυτοψιών που ήδη διενεργούνται στους χώρους των καταστροφών, το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα αναλάβει, σύμφωνα με την από 26-07-2018 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής προς έκδοση Κ.Υ.Α., τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ
ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή
περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
7. Το γεγονός ότι η άμεση καταβολή των επιχορηγήσεων στους πυρόπληκτους (κατοικίες και επιχειρήσεις)
αποτελεί για τη Χώρα μας ζήτημα άμεσης προτεραιότητας που θα συμβάλλει στην ανακούφιση των
πληγέντων και στην αποκατάσταση της κοινωνικής ζωής της περιοχής και συνακόλουθα δεν είναι δυνατή η
τήρηση των προθεσμιών που από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται για τις διαγωνιστικές
διαδικασίες σε κανονικές συνθήκες.
8. Το γεγονός ότι η εκδήλωση των παραπάνω πυρκαγιών, που προκάλεσαν ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και
πρωτίστως απώλειες ανθρώπινων ζωών, ήταν αδύνατη να προβλεφθεί και αποτελεί αναμφιβόλως λόγο
ανωτέρας βίας.
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9. Την από 27-07-2018 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με
θέμα : «Διευκρινίσεις επί της παρ. 2 του άρθρου 21 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου για τα έκτακτα
μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια της Αττικής».
10.Την με αριθμ. πρωτ. : 943/29-07-2018 Απόφασή μας περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
[ΑΔΑΜ:18REQ003497173], [ΑΔΑ:ΡΩ8Π465ΧΘΞ-0Ο8], για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την εξυπηρέτηση των ως άνω
δικαιούχων επιδομάτων και αποζημιώσεων εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
11. Την από 30-07-2018 οικονομική προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία : «ΚΩΝ.Σ.ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Α.Ε.»,
τα στοιχεία της οποίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1.

Προσωπικό (244 ανθρωπομήνες x € 997.00)

€ 243.268,00

2.

Λογισμικό

€ 20.000,00

3.

Η/Υ

€ 30.000,00

4.

Μεταφορά προσωπικού

€ 16.000,00

5.

Διοικητικό κόστος

6.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

€ 349.268,00

7.

Φ.Π.Α. 24%

€ 83.824,32

8.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€ 433.092,32

€ 40.000

12. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 58769/4913/30-07-2018 πρόσκληση της Επιτροπής Αποσφράγισης και
Διαπραγμάτευσης προς τον προσφέροντα για την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς.
13. Την από 30-07-2018 βελτιωμένη οικονομική προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία :
«ΚΩΝ.Σ.ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Α.Ε.», τα στοιχεία της οποίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1.

Προσωπικό (244 ανθρωπομήνες x € 997.00)

€ 243.268,00

2.

Λογισμικό

€ 20.000,00

3.

Η/Υ

€ 30.000,00

4.

Μεταφορά προσωπικού

€ 16.000,00

5.

Διοικητικό κόστος

6.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

€ 309.268,00

7.

Φ.Π.Α. 24%

€ 74.224,32

8.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€ 383.492,32

€ 00
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14. Το από 30-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και Διαπραγμάτευσης, με το οποίο
προτείνεται η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία «ΚΩΝ. Σ. ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Α.Ε., διότι: α) η προσφερθείσα
έκπτωση από τον οικονομικό φορέα έναντι της αρχικώς υποβληθείσας προσφοράς του, ανέρχεται σε
έντεκα τοις εκατό και σαράντα πέντε (11,45%), γεγονός το οποίο καθιστά την εταιρία ως ανάδοχο και β) Τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά συνιστούν αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την Πρόσκληση, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τους οικείους όρους της
Πρόσκλησης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων επιδομάτων
και αποζημιώσεων εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, στις δημοτικές ενότητες και
οικισμούς των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής
Αττικής, Χανίων και Κορινθίας, στην εταιρία με την επωνυμία : «ΚΩΝ.Σ.ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Α.Ε.» , για το χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και δύο (2) μήνες, με συνολικό κόστος για την εκτέλεση της
ως άνω υπηρεσίας το ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ #309.268,00#
πλέον τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% , ήτοι το ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων
ενενήντα δύο ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτών #383.492,32#.
2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της παροχής των ως άνω υπηρεσιών και
μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του συμβατικού

τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
Α) να παραδίδει καθημερινά στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
κατάσταση προσωπικού, με το σημείο που εργάσθηκαν και τις ώρες εργασίας υπογεγραμμένη από
τους υπαλλήλους (παρουσιολόγιο).
Β) Να παραδώσει, το αργότερο μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου τα εγχειρίδια χρήσης και τους σειριακούς αριθμούς
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Γ) Να παραδώσει, το αργότερο μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου την τεκμηρίωση και τον πηγαίο κώδικα του
λογισμικού.
4. Συγκροτούμε Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
α) Δαλέζιο Αχιλλέα, ως Πρόεδρο,
β) Βλαχογιάννη Κωνσταντίνο , και
γ) Πίρκολο Κωνσταντίνο, ως μέλη
με αναπληρωματικά μέλη τους :
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α) Παπαδόπουλο Αναστάσιο, ως Πρόεδρο,
β) Λαφογιάννη Κωνσταντίνο, και
γ) Αρβανίτη Γεώργιο, ως μέλη.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας να
προσέλθει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα ή άλλου νομίμου λειτουργούντος
πιστωτικού ιδρύματος, αξίας ίσης με το 5% της χωρίς Φ.Π.Α. δαπάνης του έργου. Στη σύμβαση που θα
υπογραφεί, θα καθοριστούν αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για την ορθή εκτέλεση του έργου.
6. Η παρούσα Απόφαση θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gr και www.ggde.gr.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
5. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ)
7. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής
Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ - Κ.Ε.)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μέλη Επιτροπής Παραλαβής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Χρονολογικό Αρχείο
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