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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

 
ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμό 8032/10/30-γ από 01-06-2021                                 
(ΑΔΑ: ΨΕΠΥ46ΜΤΛΒ-ΞΑ1 ΑΔΑΜ: 21PROC008695128) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Ορεστιάδας, 
που αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών 
οχημάτων της Δ.Α. Ορεστιάδας, για το έτος 2021.».- 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) των ν.1481/1984, 2685/1999, 2800/2000, 3205/2003, 4270/2014, 4336/2015, 4354/2015, 4412/2016, και 
4762/2020, ως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συντρέχουσα περίπτωση. 
β) των π.δ. 394/1996, 184/2009, 178/2014, 80/2016, 86/2018, 62/2019, ως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν, σε συντρέχουσα περίπτωση. 
γ) της υπ’ αριθ. 2/81998/ΔΠΓΚ από 16/12/2020 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 
δ) της υπ’ αριθ. 2/6509/ΔΠΓΚ από 05/02/2020 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών. 
ε) των υπ’αριθ. 8045/8/1 και 8045/8/1-α από 30/03/2020 αποφάσεων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη. 
2. Tην υπ’ αριθ. 80 από 18/07/2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη "Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου" (Β' 3058). 
3. Tην υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03-04-2020 Απόφαση κ. Υπουργού και κ. Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα." (Β' 1362). 
4. Tην υπ’ αριθ. ΓΔΟYEΣ/4/31 από 03-04-2020 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Y.Ε.Σ. (Β' 1461). 
5. α)το π.δ. 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων"(Α’ 119). 
β)το π.δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών" (Α’ 121).  
γ)την υπ’ αριθ. Υ2 από 09-07-2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών" (Β’ 2901). 
6. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευθείσας πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης. 
7. Την ανάγκη με αιτιολογία: Προμήθεια 665 ελαστικών επισώτρων διαφόρων διαστάσεων, 569 ελαστικά 
επίσωτρα επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών, 32 ελαστικά επίσωτρα βαρέων οχημάτων και 64 
ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α. Ορεστιάδας, για το έτος 
2021. 
8. Το υπ’ αριθμό 4499/21/992159 από 17-05-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ008613073) 
9. Την   υπ’   αριθμό   8045/22/42688-1   από  22-05-2021   (ΑΔΑ:  6ΡΘΞ46ΜΤΛΒ-ΜΘ5  ΑΔΑΜ:21REQ008645405) 
«Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης», με α/α 35008 καταχώρησης αυτής (της απόφασης) στο βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών πληρωμής της ΔΕΕΠΔ/ΓΔΟΥΕΣ. 
- Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου. – 12 
10. Την υπ’ αριθμό 8032/10/30-γ από 01-06-2021 Απόφαση Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Δ.Α. 
Ορεστιάδας (ΑΔΑ: ΨΕΠΥ46ΜΤΛΒ-ΞΑ1 ΑΔΑΜ: 21PROC008695128).   
11. Το υπ’ αριθμό 8032/10/30-στ από 07-06-2021 πρακτικό-γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με 
το οποίο «συνήλθε σε συνεδρίαση σε αίθουσα της Δ/νσης Αστυνομίας Ορεστιάδας αφού έλαβε υπόψη της : 

 

ΑΔΑ: 639Ε46ΜΤΛΒ-ΙΦΙ



Σελίδα 2 από 2 

  
Α. Την υπ’ αριθμό 8032/10/30-δ από 01-06-2021 Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, με την οποία 
συγκροτείται αυτή (η Επιτροπή)  
Β. Την υπ’ αριθμό 8032/10/30-γ από 01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΠΥ46ΜΤΛΒ-ΞΑ1 ΑΔΑΜ: 21PROC008695128) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 
της Δ.Α. Ορεστιάδας, που αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών 
οχημάτων της Δ.Α. Ορεστιάδας, για το έτος 2021.  
Γ. Το γεγονός ότι για την σύνταξη του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της παραπάνω διακήρυξης, εκ παραδρομής, με τις διατάξεις του ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4412/2016, η ισχύς των οποίων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
142 του ίδιου νόμου, αρχίζει από 01-06-2021, και οι οποίες, εκ παραδρομής, δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη της σχετικής 
διακήρυξης.    
Δ. Την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 «Ματαίωση διαδικασίας», σύμφωνα με την οποία: 
«3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.»    

γνωμοδοτεί – προτείνει ομόφωνα 
α. Την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμό 8032/10/30-γ από 01-06-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της 
Δ.Α. Ορεστιάδας, που αφορά προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Δ.Α. Ορεστιάδας, για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
β. Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας της της υπ’ αριθμό 8032/10/30-γ από 01-06-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 

της Δ.Α. Ορεστιάδας, με τροποποίηση των όρων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.»  
 
και αποδεχόμενοι την παραπάνω (11) σχετική ομόφωνη πρόταση της επιτροπής,  
  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμό 8032/10/30-γ από 01-06-2021 Διακήρυξης 
Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Ορεστιάδας, που αφορά προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων 
διαστάσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α. Ορεστιάδας, για το έτος 2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
2. Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας της της υπ’ αριθμό 8032/10/30-γ από 01-06-2021 Διακήρυξης 
Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Ορεστιάδας, με τροποποίηση των όρων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.   
 
 
 
 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ   

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
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