
ΑΔΑ :  

  

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 
 
                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                                                   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
                                                                                   ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
                                                                                   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
                                                                                   Φ.831/ΑΔ.466 
                                                                                   Σ.70 
                                                                                   Λάρισα,  03 Φεβ. 21 
 

Απόφαση Ματαίωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την  
Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών  

Στρατοπέδου ΑΤΑ   
 
 1. Έχοντας υπόψη: 

  α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί «Οικο-
νομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. 
                 β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.  
 γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητι-
κών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύ-
γεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) «Δημοσιονο-
μική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 

 ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση ε-
νιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει. 
 στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέ-
τρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της 
παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορι-
κές συναλλαγές», όπως ισχύει. 
 ζ. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία ει-
σοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και 
του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 η. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 θ. 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 ισχύει. 
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 ι. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους δι-
ατάκτες», όπως ισχύει. 
 ια. Την υπ’ αριθ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά 
και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊστα-
μένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει. 
  ιβ. Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων». 
  ιγ. Την υπ΄ αριθμ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β΄ 3335/11-12-2014) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της δια-
δικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του 
Ν.4013/11» (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει. 
  ιδ. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-2016) 
Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δή-
λωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον αφορά παρ.4 
άρθρου 79 Ν.4412/16.  
  ιε. Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών περί «Καθορισμού 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 ε-
φαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16» (ΦΕΚ Α΄ 147). 
  ιστ. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
   ιζ. Την  ΑΔ.Φ.831/378/Σ.66/29-01-21/ΔΟΥ Α/Β Λάρισας απόφαση, με 
την οποία προκηρύχτηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός θέματος για την Ανάδειξη 
Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ  
(ΑΔΑ: ΩΗ3Α6-ΛΩ6 και ΑΔΑΜ: 21PROC008069272). 
 ιη. Το από 03/02/21 πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού θέματος εισηγείται τη ματαίωσή του, για τους λόγους που αναφέ-
ρονται σε αυτό. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 2. Την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνι-
σμού θέματος. 
 3. Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού Δ.01/21 και την 
επαναπροκήρυξή του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/16. 
        4. Μ.ΑΤΑ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την 
επαναξιολόγηση της απαίτησης, υποβάλλοντας στοιχεία για το μήνα Μάρτιο 
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(εκτιμώμενη μηνιαία κατανάλωση, εκτιμώμενη τιμή χρέωσης ανά MWh) 
προκειμένου να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες.  
 5. Η εκ νέου προκήρυξη του διαγωνισμού θέματος θα γίνει με νεότερη 
απόφαση της Διεύθυνσής μας. 
 6. Χειριστής θέματος: Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική (τηλ. 2410-
515475). 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
- ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
- ΑΤΑ/Γ2-Γ3 
- Μ.ΑΤΑ 
- ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.Π/Υ 
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