
ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ (ΚΕΔΑ/Ζ) 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ 
Φ.831/ΑΔ. 230 

Σ. 230 
Ζούμπερι, 27  Μαρ 20 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

“Ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. Δ.1/20 για την 
Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών του 

ΚΕΔΑ/Ζ ” 
 
 Έχοντας υπ’ όψη: 

  α. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45/09-03-99) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

  β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-10) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

  γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει. 

  δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

  ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  στ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων 
και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.831/219/ΑΔ.582/Σ.142/20 Μαρ 19/ΚΕΔΑ/Ζ 
(ΑΔΑ: 6ΠΥΟ6-ΘΥΖ) απόφαση, με την οποία προκηρύχθηκε ο υπ’ αριθμ. 1/20 
Συνοπτικός Διαγωνισμός. 

   η. Το άρθρο εξηκοστό του ΦΕΚ Α’ 68/20-3-20 «Κατεπείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». 

   θ. Την ανάγκη επανακαθορισμού των απαιτήσεων της Υπηρεσίας 
λόγω της εποχικής λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της 
κυκλοφορίας και των συναθροίσεων. 

ΑΔΑ: Ω6ΔΞ6-Ι9Ω



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 1. Ματαιώνουμε τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού Δ.01/20 του 
ΚΕΔΑ/Ζ. 

 2. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διακηρυχθεί εκ νέου, εντός των επομένων 
μηνών, κατόπιν επανεκτίμησης των απαιτήσεων της Υπηρεσίας και 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.  

         Ζούμπερι, 27 Μαρτίου 20 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

Αποδέκτες προς Ενέργεια  

ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΜ.ΟΙΚ 

Αποδέκτες προς Πληροφορία 

ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΥΠ-ΣΣΕ 

 Σμχος (Ι) Φίλιος Γεώργιος           

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Δκτης ΚΕΔΑ/Ζ                                                           

Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθ. Καμπανάκη 

 Γραμματέας ΚΕΔΑ/Ζ 
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