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ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης αδιάβλητης
διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

1.1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.2 του ν. 2859/00 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
1.3 του ν. 3861/2010 (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 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.5 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74 - Διορθ. σφαλμ. Στο Α΄ 111) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
1.7 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.8 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.9 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια ης Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.».
1.10 του π.δ 28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
1.11

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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1.12

του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

1. Τις αποφασεις με αριθμο:
1.1 57654/22-05-2017 (Β’ 1781) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση Ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.2 27954/14-05-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 406) (ΑΔΑ: ΨΨΔ6465ΧΘΞ-ΟΓΦ) του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός της Μιλένας – Ελένης Κόντου του Αλεξίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Το υπ. αριθμ. πρωτ.: 17665/1771/03-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006520714) Πρωτογενές Αίτημα της
Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
3. Την υπ. αριθμ. ΔΟΔ/22249/ 4113/07-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΓΩ465ΧΘΞ-ΗΣΡ, ΑΔΑΜ: 20REQ006682932)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, ποσού ύψους #14.880,00€#, σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Φ. 1039
203, ΑΛΕ. 2420989001 « Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες », με α/α 34343.
4. Την από 30-04-2020 οικονομική προσφορά της εταιρείας «Manuel Picardi Consulting Services ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ #12.00,00€#(πλέον Φ.Π.Α. ) και τα από 0807-2020 προσκομισθέντα δικαιολογητικά
Και επειδή
Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη
αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης, με σκοπό την προαγωγή και τη
διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.
ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΟΥ ΜΕ
1. Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης αδιάβλητης
διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης.
2. Αποδεχόμαστε την από 30-04-2020 οικονομική προσφορά της εταιρείας «Manuel Picardi Consulting
Services - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», Address: 18, Visconti di Modrone -20122 Milano ITALY, Α.Φ.Μ.:
PCRMNL73H12F205, NUMERO PARTITA IVA 10355660969, Δ.Ο.Υ.: Milano και αναθετουμε στην εν
λογω εταιρεια την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για
την απόκτηση άδειας οδήγησης, προς υποβοήθηση του έργου της συσταθείσας επιτροπής.
3. Η παροχη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση
άδειας οδήγησης, προς υποβοήθηση του έργου της συσταθείσας επιτροπής θα εκτελεσθει, συμφωνα με
τα αναφερομενα στο υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 17665/1771/03-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006520714) Πρωτογενές
Αίτημα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας και την απο 30-04-2020 οικονομικη
προσφορα της επιχειρησης «Manuel Picardi Consulting Services - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποια
επισυναπτεται και αποτελει αναποσπαστο και ισοδυναμης ισχυος τμημα της παρουσας. Το σχετικο
παραδοτεο θα παραδοθει στην Υπηρεσια εντος δυο (2) μηνων απο την εναρξη ισχυος της συμβασης.
4. Η συνολικη δαπανη ποσου υψους δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ #14.880,00€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) θα βαρυνει τις πιστωσεις του Τακτικου Προυπολογισμου, Ε.Φ. 1039
203-000000, ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», οικονομικου ετους 2020.
5. Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας, αποτελούμενη από τους κάτωθι
υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
α) Αθανάσιο Κλέντο, ως πρόεδρο
β) Χρήστο Μάστορα, ως μέλος
γ) Δημήτριο Παρασκευόπουλο, ως μέλος
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Αναπληρωματικά μέλη:
α) Αργύρη Βερόγκο, ως αναπληρωτή του Πρόεδρου
β) Ηλία Πάσιο, ως μέλος
γ) Αναστάσιο Φούντα, ως μέλος

Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται µε φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1 - 2489 /
95 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή. Για την
έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον
Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμα του.
6.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από
την αρμόδια τριμελή επιτροπή και αφού ο Ανάδοχος υποβάλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν. 4412/2016.

7.

Κατά την εξόφληση, παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού
ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το αρθρ. 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Επίσης διενεργείται κράτηση σε ποσοστό:
α) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν.4412/2016 (Α’ 204),
β) 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.
4013/2011( Α’ 204).

8. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της απόφασης,
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.
9. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα
οποία θα αποκτήσει πρόσβαση και θα εκτελεί πράξεις επεξεργασίας στο πλαίσιο των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
10. Το σχετικό τιμολόγιο θα εκδοθεί στο όνομα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Α.Φ.Μ.:
090310533, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Μ.ΜΑΚΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Η απο 30-04-2020 οικονομική
προσφορά της εταιρείας
« Manuel Picardi Consulting Services ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Αναδοχος εταιρεια:
« Manuel Picardi Consulting Services ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Address: 18, Visconti di Modrone -20122 Milano ITALY
2. Μελη Επιτροπης παραλαβης,
δια του Προεδρου κου- Αθανάσιου Κλέντου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα Α’
3. Λ. Νικολές
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