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«ΑΠΟΦΑΣΗ»

«Οριστική ματαίωση συστημικών διαγωνισμών της υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ.»
-ΗΥπουργός Προστασίας του Πολίτη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. 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.
1.2. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου προστιθέμενης
αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. 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.
1.7. Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.8. Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.9. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10. 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.
1.11. Του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 τ.Α/24-03-2014)«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.12. 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.
1.13. 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».
1.14. 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.
1.15. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.16. 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».
1.17. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
1.18. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
1.19. Του Π.Δ 131/2016 (ΦΕΚ 235/Α/16-12-2016) «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και
Πληρωμής Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) - Μεταβολή
αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Επιτελικού Σχεδιασμού».
1.20. Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
1.21. Του Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/29-08-2018) « Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
1.22. Του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.23. Το από 05-08-2018 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 876 τ. Γ’/05.08.2018/ ΑΔΑ: 738Γ465ΧΘ7-Η7Φ), αναφορικά με την
προαγωγή του Αντιστράτηγου (8163) Βασίλειου Ματθαιόπουλου, στη θέση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Τις Αποφάσεις:
2.1. 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).»
2.2. 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».
2.3. Υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και 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
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
2.4. Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 (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».
2.5. Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 (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.)».
2.6. Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-γ΄από 27-09-2017 (ΦΕΚ 3470/τ.Β΄/04-10-2017) Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για
θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών στο Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος».
2.7. Υπ’ αριθ. 5874/06-08-2018 (ΦΕΚ 448/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07-08-2018) Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εσωτερικών, σχετικά με: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο
Εσωτερικών».
2.8. Την υπ’ αριθ. 7680 Φ.202.1 από 04-02-2019 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, με θέμα:
«Ορισμοί Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος», αναφορικά με τον ορισμό του Αντιστράτηγου-
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Υπαρχηγού (8748) Κυριακόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, ως Υπαρχηγού Υποστήριξης.
Την υπ’ αριθ. 7682 Φ.202.1 από 04-02-2019 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, με θέμα:
«Ορισμό Υποστρατήγων Πυροσβεστικού Σώματος», αναφορικά με τον ορισμό του Υποστράτηγου
(9941) Σωτήρχου Αναστάσιου του Ιωάννη, ως Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ.
Την υπ’ αριθ. 38234 Φ.Δ. 3/2017 από 13-06-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001530041) Απόφαση Α.Π.Σ. (ήτοι
την υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξη Α.Π.Σ.) με την οποία διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για
την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας με αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού [(πέντε (5) είδη: Είδος
Α: Σωλήνες χαμηλής πίεσης, Είδος Β: Σωλήνες υψηλής πίεσης, Είδος Γ: Αυλοί χαμηλής πίεσης, Είδος Δ:
Δίκρουνα, δίστομα, συστολές, ανταλλακτικά υδροστομίων και Είδος Ε: Στολές χημικής προστασίας), με
αριθμούς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ αντίστοιχα: 41017, 42402, 41023, 41026 και 41027], για τις ανάγκες του
Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριών εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ
(3.206.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής.
Tην υπ’ αριθ. 72447 Φ.Σ.Π. 3/2017 από 20-12-2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με
την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση και η επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με
τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
και χωρίς τροποποίηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με τους συστημικούς
διαγωνισμούς υπ’ αριθ. 42402 και 41026 της υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ., για τους οποίους δεν
κατατέθηκαν προσφορές από κανένα οικονομικό φορέα ( κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1α και 5 του
άρθρου 106 Ν. 4412/2016).
Tην υπ’ αριθ. 74761 Φ.Σ.Π. 3/2017 από 04-01-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ματαίωση και επανάληψη της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της
υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ., συστημικός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 41017, για την προμήθεια 4.000
τεμαχίων σωλήνων χαμηλής πίεσης των 45mm και 1.600 τεμαχίων σωλήνων χαμηλής πίεσης των 65mm
με τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και χωρίς τροποποίηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
Με την υπ’ αριθ. 2190/2018 από 24-10-2018 (ΑΔΑ:67ΗΒ46ΜΚ6Π-Α41 και ΑΔΑΜ: 18SYMV004217631)
Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και της εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» με
διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΕΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε.», υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση για την προμήθεια με αγορά δώδεκα
χιλιάδων (12.000) τεμαχίων σωλήνων χαμηλής πίεσης των 25mm για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 για τις
ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Την υπ’ αριθ. 61127 Φ.Σ.Π. 3/2017 από 16-11-2018 Απόφαση με την οποία η Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, αποφάσισε για:
1. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΠΡΟΝΟΙΑ-ΒΟΣΣΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ», με αριθμό προσφοράς
71064 για τους Αυλούς χαμηλής πίεσης με storz 25mm του συστημικού διαγωνισμού με αριθ. 41023 της
3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ. καθώς η εταιρεία δεν προέβη στην ανανέωση ισχύος της προσφοράς της για το
συγκεκριμένο υποείδος.
2. Την απόρριψη του από 11-09-2018 αιτήματος της εταιρείας «ΕΥΡΕΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς σύμφωνα με το
άρθρο 97 παρ. 2 του Ν. 4412/16 ʺΣε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα με την περίπτωση αˊ της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
3. Τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού της 3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ., σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Με το υπ’ αριθ. 74571 Φ.Δ. 3/2017 από 30-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. /
Τμήμα Προμηθειών, πραγματοποιήθηκε η πρόσκληση προς τις εταιρείες “ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΕΒΕ” και
“ΠΡΟΝΟΙΑ-ΒΟΣΣΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ” για υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο της υπ΄αριθ. 3/2017 Διακήρυξης
Α.Π.Σ. (ηλεκτρονικός συστημικός αριθμός 41023).
Την υπ’ αριθ. 2201/2018 από 21-12-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΥΣ46ΜΚ6Π-ΖΦΕ και ΑΔΑΜ: 18SYMV004263546)
Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και της εταιρίας με την επωνυμία
«ΒΟΣΣΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ» με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΝΟΙΑ», με την οποία υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση
για την προμήθεια με αγορά χιλίων εξακοσίων (1.600) τεμαχίων αυλών χαμηλής πίεσης με storz των
45mm και χιλίων εξακοσίων (1.600) τεμαχίων αυλών χαμηλής πίεσης με storz των 65mm για τα έτη 2018,
2019, 2020 και 2021 για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ για τους αυλούς χαμηλής πίεσης

2.9.

3.

4.

5.

6.

7.

ΑΔΑ: 6ΕΝΣ46ΜΚ6Π-Λ0Θ

με storz των 25mm δε συνυπογράφηκε αντίστοιχα Συμφωνία Πλαίσιο με την εταιρεία «ΕΥΡΕΛΚΟ
Α.Ε.Β.Ε.» καθότι δεν προσήλθε προς τούτο στο τιθέμενο διάστημα της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης.
8. Το υπ’ αριθ. 09 από 10-01-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της με το οποίο η Διεύθυνση Οικονομικών/ Τμήμα
Προμηθειών αιτήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών/ Τμήμα Τεχνικών
Προδιαγραφών, την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν σωλήνες χαμηλής και
υψηλής πίεσης, αυλούς και εξαρτήματα πυροσβεστικού εξοπλισμού, προκειμένου να προβεί στην
εκτέλεση επαναληπτικών διαγωνισμών όπως είχε αποφασιστεί με τις υπ’ αριθ. 72447, 74761 και 61127
Φ.Δ. 3/2017.
9. Το υπ’ αριθ. 20 από 11-02-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και
Υποδομών/ Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών προς τη Διεύθυνση Οικονομικών/ Τμήμα Προμηθειών με
θέμα: «Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού».
10. Το από 29-03-2019 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών/Τμήμα Προμηθειών προς την
Μόνιμη Επιτροπή Αποσφράγισης και Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του
Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με την οριστική ματαίωση συστημικών διαγωνισμών της υπ’ αριθ. 3/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ.
1. Το υπ’ αριθ. 51 από 02-04-2019 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα
γνωμοδότησε: «
1. Υπέρ της ανάκλησης της υπ’ αριθ. 72447 Φ.Δ. 3/2017 από 20-12-2017 (ΑΔΑ: 66ΦΨ465ΧΘ7-ΨΑΜ)
Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με: «Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη
γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 49 (Ορθή επανάληψη)
από 19-10-2017 πρακτικό της και για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτό, εγκρίνουμε τη ματαίωση
και την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με τροποποίηση των όρων της
σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και χωρίς τροποποίηση των
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με τους συστημικούς διαγωνισμούς υπ’ αριθ. 42402 και
41026 της υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ., για τους οποίους δεν κατατέθηκαν προσφορές από
κανένα οικονομικό φορέα (κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1α και 5 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016)»,
και την οριστική ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ., για τους συστημικούς διαγωνισμούς υπ’ αριθ. 42402 και 41026, για την προμήθεια:
α) 1.600 σωλήνων υψηλής πίεσης και β) δίκρουνα, δίστομα, συστολές και ανταλλακτικά υδροστομίων.
2. Την τροποποίηση της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. 74761 Φ.Δ. 3/2017 από 04-01-2018 (ΑΔΑ:
757Φ465ΧΘ7-83Α) Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως εξής:
ΑΠΟ:
«Τη ματαίωση και επανάληψη της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ., συστημικός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 41017, για την προμήθεια 4.000 τεμαχίων
σωλήνων χαμηλής πίεσης των 45mm και 1.600 τεμαχίων σωλήνων χαμηλής πίεσης των 65mm με
τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και χωρίς τροποποίηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών».
ΣΕ:
«Την οριστική ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ., συστημικός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 41017, για την προμήθεια 4.000 τεμαχίων
σωλήνων χαμηλής πίεσης των 45mm και 1.600 τεμαχίων σωλήνων χαμηλής πίεσης των 65mm.
3. Την οριστική ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξης
Α.Π.Σ., συστημικός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 41023, για την προμήθεια 4.000 τεμαχίων αυλών χαμηλής
πίεσης των 25mm, για το οποίο δε συνυπεγράφη από τη μειοδότρια εταιρεία η Συμφωνία Πλαίσιο.
4. Για τον επαναπρογραμματισμό της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις
παραγράφους 7 & 8, και σε εφαρμογή των οριζομένων του άρθρου 106 (παρ. 1α, 2β και 4) του Ν.
4412/2016.
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Αποφασίζουμε
Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτή
διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 51 από 02-04-2019 πρακτικό της και για τους λόγους που αναγράφονται σε
αυτό, εγκρίνουμε:
1. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 72447 Φ.Δ. 3/2017 από 20-12-2017 (ΑΔΑ: 66ΦΨ465ΧΘ7-ΨΑΜ)
Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με: «Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη
γνωμοδότηση της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας Διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 49 (Ορθή
επανάληψη) από 19-10-2017 πρακτικό της και για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτό,
εγκρίνουμε τη ματαίωση και την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με
τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και χωρίς τροποποίηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με τους
συστημικούς διαγωνισμούς υπ’ αριθ. 42402 και 41026 της υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ., για
τους οποίους δεν κατατέθηκαν προσφορές από κανένα οικονομικό φορέα (κατά τα προβλεπόμενα
στις παρ. 1α και 5 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016)», και την οριστική ματαίωση της διαδικασίας
σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017 Διακήρυξης Α.Π.Σ., για τους συστημικούς
διαγωνισμούς υπ’ αριθ. 42402 και 41026, για την προμήθεια: α) 1.600 σωλήνων υψηλής πίεσης και
β) δίκρουνα, δίστομα, συστολές και ανταλλακτικά υδροστομίων.
2. Την τροποποίηση της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. 74761 Φ.Δ. 3/2017 από 04-01-2018 (ΑΔΑ:
757Φ465ΧΘ7-83Α) Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως εξής:
ΑΠΟ:
«Τη ματαίωση και επανάληψη της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ., συστημικός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 41017, για την προμήθεια 4.000 τεμαχίων
σωλήνων χαμηλής πίεσης των 45mm και 1.600 τεμαχίων σωλήνων χαμηλής πίεσης των 65mm με
τροποποίηση των όρων της σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και χωρίς τροποποίηση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών».
ΣΕ:
«Την οριστική ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ., συστημικός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 41017, για την προμήθεια 4.000 τεμαχίων
σωλήνων χαμηλής πίεσης των 45mm και 1.600 τεμαχίων σωλήνων χαμηλής πίεσης των 65mm.
3. Την οριστική ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο της υπ’ αριθ. 3/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ., συστημικός διαγωνισμός υπ’ αριθ. 41023, για την προμήθεια 4.000 τεμαχίων
αυλών χαμηλής πίεσης των 25mm, για το οποίο δε συνυπεγράφη από τη μειοδότρια εταιρεία η
Συμφωνία Πλαίσιο.
4. Τον επαναπρογραμματισμό της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις
παραγράφους 7 & 8, και σε εφαρμογή των οριζομένων του άρθρου 106 (παρ. 1α, 2β και 4) του Ν.
4412/2016.
Η Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη
Όλγα Γεροβασίλη

I.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών / Τμήμα Τεχνικών προδιαγραφών.

