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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 
 1. Έχοντας υπόψη: 

   α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

   β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεων 
των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

   γ. Τις διατάξεις του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουρ-
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

   δ. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

   ε. Τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  στ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ζ. Το Άρθρο 81 του Ν.4001/11 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή 
και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», βάση του οποίου 
«Η προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται από τους 
κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου….», όπως ισχύει. 
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ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών 

[Απόφαση Αναβολής και Τροποποίησης Προκήρυξης Διενέργειας του Συ-
νοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου 
προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ] 

  
ΣΧΕΤ : α.   ΑΔ.Φ.831/4328/Σ.1027/30-08-21/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ. 

β.  Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 4446/07-09-21 ένσταση του οικονομικού 
φορέα «ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT» ενώπιον της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ 

γ.   Το από 10-09-21Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων 
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  η. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204), «Σύσταση ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη-
μοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  θ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα ε-
φαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ 
«Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουα-
ρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές 
συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ι. Τις διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ια. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές Απλου-
στεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών. 
 
  ιβ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεί-
α.». 

 ιδ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 
 ιε. 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. 
  ιστ. 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». 
  ιζ. 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. 
  ιη. 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.  
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  ιθ. 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). 
  κ. 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». 
  κα.  Τον Κώδικα Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’  
788/2018) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  κβ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες 
– Προπληρωμές ΠΑ», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε΄ με το οποίο καθορίσθηκε η 
διαδικασία διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό. 
    κγ.  Την (α) σχετική απόφαση, με την οποία προκηρύχτηκε ο συνοπτι-
κός διαγωνισμός Δ.12/21 για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη ανα-
γκών στρατοπέδου ΑΤΑ (ΑΔΑ: Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4, ΑΔΑΜ: 21PROC009131402).    
 κβ. Τη (β) σχετική ένσταση του οικονομικού φορέα «ΖΕΝΙΘ GAS & 
LIGHT» (ΑΦΜ: 997998048) κατά της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσας αρχής, 
προσβάλλοντας τους όρους της υπ’ αρίθμ. 12/21 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνι-
σμού, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπό εξέταση προσφυγή. 
  κγ.  Το (γ) σχετικό Πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή Ενστάσεων επί 
των Διαγωνισμών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ, αφού αξιολόγησε αρμοδίως το περιε-
χόμενο της (β) όμοιας, διαπίστωσε ουσιώδες σφάλμα στη διαγωνιστική διαδικασία 
και εισηγήθηκε την αποδοχή της ένστασης. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 2. Την αποδοχή του (γ) σχετικού πρακτικού, με το οποίο η αρμόδια Επι-
τροπή εισηγείται: 
  α.  Την αποδοχή της ένστασης του οικονομικού φορέα «ΖΕΝΙΘ GAS 
& LIGHT». 
  β.  Την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου πο-
σού €450,00 στην προσφεύγουσα εταιρία. 
   γ.  Την αναβολή της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
Δ.12/21 την Τρίτη 14/09/21 με τους όρους που περιλαμβάνονται στην (α) σχετική 
απόφαση. 
  δ.  Την επανάληψη της προκήρυξης του Δ.12/21 με αναθεωρημένους 
όρους που θα εναρμονίζονται πλήρως στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (αναθεω-
ρημένος Κώδικας ΕΣΦΑ - ΦΕΚ Β’ 788/2018), στο οποίο εμπίπτει το συμβατικό α-
ντικείμενο, βάσει της παρ.3 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
 3. Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού με 
την προσθήκη νέων όρων, επιτάσσει τόσο την παράταση της αρχικώς προβλεφ-
θείσας προθεσμίας για την υποβολή των φακέλων προσφορών, όσο και την εκ νέ-
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ου δημοσίευσή της στις πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ – HAF.GR, στο πλαί-
σιο της πλήρους διαφάνειας και της ανεμπόδιστης ροής της πληροφορίας προς 
κάθε ενδιαφερόμενο.   
 4. Η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά της παρούσας καθορίζεται σε 
πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση της προσβαλλόμενης πράξης στο διαδίκτυο 
και την κοινοποίησή της σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν ήδη εκδηλώσει στα 
γραφεία της Δνσή μας ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό θέματος. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημο-
σίου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή 
από το αποφασίζον όργανο. 
 5. Συνημμένα διαβιβάζεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
αντίγραφο του (γ) σχετικού πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής. 
 6. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν άμεσα γνώση, θα αποσταλεί  
μήνυμα τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 7.  Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ να μεριμνήσει για την άμεση επιστροφή του πα-
ραβόλου στην προσφεύγουσα εταιρία. 
 8. Η παρούσα συντονίστηκε με ΑΤΑ/ΓΣΝΣ. 
 9. Χειρίστρια θέματος: Σγός (Ο) Χρηστάκη Ζωή  (τηλ. 2410-515475-6). 
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