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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 07-06-2021

«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση αιτημάτων εταιρειών «ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και «ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 05/2021 Διακήρυξης
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος»
-ΟΑρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α/27-11-1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την
υποχρέωση επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Του Ν.1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις κράτους πολίτη – καθιέρωση νέου δελτίου
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν.2065/1992 (Α’ 113) «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
• Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του αρθ. 19 του Ν.3193/2003 (Α’ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ,
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών
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Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005»,
καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες».
Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.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»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης
συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ :
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές.
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• Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «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.
• Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
• Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4389/16 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
• Του Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
και άλλες διατάξεις» και ειδικά την παρ.15 του αρθ.181 σύμφωνα με την οποία «Μέχρι
την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η
λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των υπηρεσιών και των οργάνων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι υπηρεσίες και τα όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις».
• Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
• Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
• Του Π.Δ. 101/2012 (ΦΕΚ 167 τ. Α/30-08-2012) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007».
• Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
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• Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
• Του Π.Δ.54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
• Του Π.Δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/29-08-2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη».
• Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/09-07-2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
• Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
2. Τις Αποφάσεις:
• Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί
καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (B΄1209), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄1276), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας,
σχετικά με «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
• Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που
επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ)» (Β΄266), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση
φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών
ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του
ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
• Υπ’ αριθ. 18386 οικ.Φ.109.1 (ΦΕΚ 942/τ.Β΄/15-04-2014) Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία
Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».
• Υπ’ αριθ. Π1/542 από 04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).».
• Υπ’ αριθ.1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-17) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων & Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθ.350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
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Υπ’ αριθ. 57654/17 (ΦΕΚ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.».
Υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, σχετικά με «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/458 (Φ.Ε.Κ 3470 τ.Β/13-09-2019) Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων
Πολιτικής Προστασίας».
Υπ’ αριθ. 8778 από 14-03-2020 (ΑΔΑ ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αναβίωση ή εξακολούθηση λειτουργίας
επιχειρησιακών και διοικητικών δομών, λειτουργιών και οργάνων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και άλλων οργάνων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του ν. 4662/2020, και μέχρι την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων της διοίκησης του ως άνω νόμο.
Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020)
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης
αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.17763 οικ. Φ. 109.1 από 08-04-2020 (ΦΕΚ 1414 /τ
Β΄/15-04-2020) Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και ισχύει.
Υπ’ αριθ. 57795 οικ. Φ. 702.1 από 29-09-2020 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
σχετικά με συγκρότηση Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για υλοποίηση των
συμφωνιών επιχορήγησης των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH.
Υπ’ αριθ. 65150 οικ. Φ.109.1/17-11-2020 (ΦΕΚ 5052/τ.Β /́ 17-11-2020) Υφυπουργού
Προστασίας του πολίτη σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για
θέματα διοικητικού χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε
υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Υπ’ αριθ. 65044 Φ. Επιτροπές 2020 -2021 από 17-11-2020 (ΑΔΑ: Ω22846ΜΤΛΒ-6ΙΒ)
Υπαρχηγού Π.Σ., σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών Πυροσβεστικού Σώματος».
Υπ’ αριθ. 65112 Φ. Επιτροπές 2020 -2021 από 17-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Υ946ΜΤΛΒ-Κ0Ζ)
Υπαρχηγού Π.Σ., σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών των υπό προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών και
προδικαστικών προσφυγών επί τεχνικών θεμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος».
Υπ’ αριθ. 10666 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 5296/τ.Β΄/02-122020), σχετικά με: «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
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Υπ’ αριθ. 7708 οικ. Φ.702.1 από 08-02-2021 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα
«Ορισμός οργανικών μονάδων του Π.Σ. για την στελέχωση των Ελληνικών Μονάδων του
Ευρωπαικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».
3. Την υπ’ αριθ. 2612 από 13-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διατάκτη, με την
οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα
ενός ΕΥΡΩ (502.231,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προυπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ειδικός φορέας ΕΦ1047202-0000000 Λογαριασμού 6ου βαθμού 3120989001 οικ. έτος 2021 για την προμήθεια
λοιπών μηχανημάτων & εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν από την Διεύθυνση
αντιμετώπισης καταστροφών του Π.Σ.
4. Την υπ’ αριθ. 1401 Φ.Δ. 5/2021 από 05-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ0Τ646ΜΤΛΒ-Λ8Ρ) Απόφαση
Επιτελάρχη Π.Σ., σχετικά με έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια
ανιχνευτών και συσκευών ανίχνευσης.
5. Την υπ’ αριθ. 1547 Φ.Δ. 5/2021 από 12-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008591350) Απόφαση
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (ήτοι την υπ’ αριθ. 5/2021 Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα).
6. Την υπ’ αριθ. 1725 Φ.Δ. 5/2021 από 18-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΘ646ΜΤΛΒ-ΠΒΜ) Απόφαση
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με: «Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 5/2021
Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικό Σώμα».
7. Το από 25-05-2021 συστημικά εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με θέμα: «Ζήτηση διευκρινίσεων επί της προκήρυξης
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με Αριθμό Διακήρυξης 5/2021 για την
προμήθεια με αγορά ειδών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/
Πυροσβεστικού Σώματος».
8. Το από 01-06-2021 συστημικά εισερχόμενο έγγραφο της εταιρείας «ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με θέμα: «Παροχή
διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό 106680,1».
9. Το υπ’ αριθ. 1923 Φ.Δ. 5/2021 από 26-05-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ/Διεύθυνσης Προμηθειών/
Τμήμα Α΄ Διενέργειας Διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων προς την Επιτροπή για θέματα
Πυροσβεστικού καθώς και για θέματα ατομικών πυροσβεστικών εφοδίων σχετικά με
«Εξέταση αιτήματος παροχής διευκρίνησης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ.
05/2021 Διακήρυξης Α.Π.Σ., για την προμήθεια ανιχνευτών ή συσκευών ανίχνευσης για τις
ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος».
10. Το υπ’ αριθ. 2090 Φ.Δ. 5/2021 από 02-06-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/
Α’ Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, σχετικά με: «Εξέταση αιτήματος
παροχής διευκρινήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 5/2021 Διακήρυξης,
για την προμήθεια ανιχνευτών ή συσκευών ανίχνευσης για τις ανάγκες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος».
11. Το από 02-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης επί τεχνικών θεμάτων για θέματα
πυροσβεστικού εξοπλισμού και ατομικών πυροσβεστικών εφοδίων σχετικά με «Παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 5/2021 Διακήρυξης για την
προμήθεια ανιχνευτών και συσκευών ανίχνευσης» με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα ότι: «
1.Στην παράγραφο 25.1.3. της τεχνικής προδιαγραφής της Διακήρυξης ζητείται η συσκευή
ανίχνευσης και αναγνώρισης Χημικών & Πολεμικών Χημικών παραγόντων Gas
Chromatography/Mass Spectrometryνα διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 9".
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Η εταιρεία «"ΑΝΤΙΣΕΛ" ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» θέτει το ερώτημα εάν γίνονται αποδεκτά
συστήματα με έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5,5", καθώς το σύστημα που διαθέτει και
με το οποίο μπορεί να συμμετάσχει Διαγωνισμό καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις
της τεχνικής προδιαγραφής εκτός από το μέγεθος της ζητούμενης οθόνης. Η Επιτροπή
μας διαπιστώνει ότι η απαίτηση της προδιαγραφής είναι σαφής ως προς το ελάχιστο
μέγεθος της ζητούμενης οθόνης και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά συστήματα με οθόνη
μικρότερης διάστασης από τη ζητούμενη, σύμφωνα και με την παράγραφο «24.2. Τεχνική
προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται»,
της τεχνικής προδιαγραφής.
2.Η εταιρεία «Polyeco» θέτει τα ερωτήματα:2.1.Στην παράγραφο 60.8 της τεχνικής
προδιαγραφής της Διακήρυξης όπου ορίζεται «Να έχει έγχρωμη οθόνη LCD 3"
τουλάχιστον», εάν γίνονται αποδεκτά συστήματα με οθόνη 7,5cm.2.2.Στην παράγραφο
60.9 της τεχνικής προδιαγραφής της Διακήρυξης όπου ορίζεται «Να είναι ανθεκτικό και
σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας και υγρασίας με
δείκτη προστασίας IP67» εάν γίνονται αποδεκτά συστήματα με IP65.2.3.Στην παράγραφο
60.11 της τεχνικής προδιαγραφής της Διακήρυξης όπου ορίζεται «Να έχει εύρος ενέργειας
ακτινοβολίας γάμμα από 10 keV έως 10 MeV», εάν γίνονται αποδεκτά συστήματα με εύρος
ενέργειας ακτινοβολίας γάμμα από 30 keV έως 3 MeV.
Η Επιτροπή μας διαπιστώνει ότι η προδιαγραφή είναι σαφής ως προς τις ελάχιστες
απαιτήσεις και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά συστήματα με υποδεέστερα τεχνικά
χαρακτηριστικά, σύμφωνα και με την παράγραφο «24.2. Τεχνική προσφορά που
παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται», της τεχνικής
προδιαγραφής».
12. Το υπ’ αριθ.182 από 02-06-2021 Υπηρεσιακό σημείωμα της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/
Τμήμα τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθ.5/2021 Διακήρυξης για την προμήθεια ανιχνευτών και συσκευών
ανίχνευσης».
13. Το γεγονός ότι:
13.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινήσεων» της υπ’ αριθ. 05/2021
Διακήρυξης: «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές
αλλαγές».
13.2. Οι διευκρινήσεις που παρέχονται δεν αποτελούν λόγο μετάθεσης της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους
οικονομικούς φορείς, καθότι δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς τους όρους και
προϋποθέσεις για την σύνταξη και υποβολή τους.
13.3. Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική,
βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η
απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής: 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η εορτή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού
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(25η Δεκεμβρίου), ενώ οι ημέρες προαιρετικής αργίας (κατ’ έθιμο) είναι, μεταξύ άλλων:
η 28η Οκτωβρίου, η 1η Μαΐου βάσει του Α.Ν 380/68 μπορεί να καθορίζεται και σαν
ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Αγίου Πνεύματος
κ.λπ.
13.4. Η 21η Ιουνίου του 2021 δεν αποτελεί αργία για το σύνολο των κλάδων του ιδιωτικού
τομέα.
13.5. Η διαγωνιστική διαδικασία της υπ’ αριθ. 5/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και συνεπώς δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ορθή και
έγκαιρη υποβολή των συστημικών προφορών των οικονομικών φορέων που θα
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.
13.6. Σύμφωνα με τις παρ. 2.4.3 και 2.4.4 της Διακήρυξης, η υποβολή της έντυπης μορφής
γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συνεπώς
εφόσον η λήξη της προθεσμίας υποβολής της έντυπης μορφής συμπίπτει με την 216-2021, αυτή μετατίθεται αυτομάτως για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Αποφασίζουμε
Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης επί τεχνικών
θεμάτων για θέματα πυροσβεστικού εξοπλισμού και ατομικών πυροσβεστικών εφοδίων, όπως
αυτή διατυπώνεται στο από 02-06-2021 Πρακτικό της, με το περιεχόμενο του οποίου είναι
σύμφωνη και η ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Τμήμα τεχνικών προδιαγραφών με το υπ’
αριθ.182 από 02-06-2021 Υπηρεσιακό της Σημείωμα, και για τους λόγους που αναγράφονται σε
αυτό:
1. Για την από 25-05-2021 επιστολή της εταιρείας «ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σχετικά με αίτημα παροχής διευκρινήσεων ως κάτωθι:
Η απαίτηση της προδιαγραφής είναι σαφής ως προς το ελάχιστο μέγεθος της ζητούμενης
οθόνης και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά συστήματα με οθόνη μικρότερης διάστασης
από τη ζητούμενη, καθόσον «Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις
ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται».
2. Για την από 01-06-2021 επιστολή της εταιρείας «ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», σχετικά με αίτημα παροχής
διευκρινήσεων ως κάτωθι:
2.1. Αναφορικά με τους όρους της υπ’ αριθ. 05/2021 Διακήρυξης και σύμφωνα με την παρ.
1.5 αυτής , η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 21-062021. Η διαγωνιστική διαδικασία της υπ’ αριθ. 5/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και συνεπώς δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ορθή και έγκαιρη
υποβολή των συστημικών προφορών των οικονομικών φορέων που θα λάβουν μέρος
στον διαγωνισμό. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις παρ. 2.4.3 και 2.4.4 της

ΑΔΑ: 6ΤΓΖ46ΜΤΛΒ-4ΑΜ

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Διακήρυξης, η υποβολή της έντυπης μορφής γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Συνεπώς εφόσον η λήξη της προθεσμίας υποβολής της
έντυπης μορφής συμπίπτει με την 21-6-2021, αυτή μετατίθεται αυτομάτως για την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2.2. Αναφορικά με την τεχνική προδιαγραφή της υπ’ αριθ. 05/2021 Διακήρυξης διευκρινίζεται
ότι η προδιαγραφή είναι σαφής ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις και δεν μπορούν να
γίνουν αποδεκτά συστήματα με υποδεέστερα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθόσον «Τεχνική
προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται».
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
-«ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» , Μιχαλακοπούλου 116, 11527
Ιλίσια, 210 7795980, tmoschou@antisel.gr
- «ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»,16ο χιλ.
Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος, 2105530600, g.danellis@polyeco.gr
- Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας

