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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ. Κ.
: 101 91 - Παπάγου
Τηλέφωνο
: 213 -130.8260
Fax
: 213 -130.8392
e-mail
: h.xenos@yme.gov.gr

Παπάγου, 22 Ιουλίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 58676/5303

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση
τους προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος
έως 25εκ.), από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή των Δήμων ΡαφήναςΠικερμίου, Μαραθώνα και Μεγαρέων προς αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών
των εν λόγω πληγεισών περιοχών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.2 του ν. 2859/00 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
1.3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
1.4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ.».
1.5 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις».
1.6 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄
85).
1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.9 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.10 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.11 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.12 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
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1.13 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.14 του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
2.1 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
2.2 Π1/2390/2013 (Β΄ 2677) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.3 οικ. 20871/21-3-2017 (ΥΟΔΔ 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.
Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.4 56902/215/2017 (Β’1924) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.5 οικ. 268/29-05-2017 (Β’ 1911) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού» κατά περίπτωση
στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του
Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
3. Το γεγονός ότι την 23η και 24η Ιουλίου 2018 προκλήθηκαν σημαντικές φυσικές καταστροφές, πέραν της
απώλειας ανθρώπινων ζωών, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, λόγω της πυρκαγιάς στη περιοχή των Δήμων
Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνος και Μεγαρέων.
4. Το γεγονός ότι για την αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των ως άνω πληγεισών περιοχών
μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 απαιτείται η μίσθωση μηχανημάτων έργου τα οποία θα
υποβοηθήσουν το έργο θρυμμάτισης των καμένων δέντρων που έχουν κοπεί.
5. Το γεγονός ότι η έκταση των καμένων δέντρων και ο όγκος που έπρεπε να κοπεί και να μεταφερθεί και κατόπιν
να θρυμματιστεί, ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, ενώ σήμερα εκτιμάται σε 130.000 κυβικά μέτρα.
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.41643/3412/22-5-2019 Πρωτογενές Αίτημα [ΑΔΑΜ : 19REQ005001119] με θέμα :
«Επιλογή Αναδόχου για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς
υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25 εκ.) από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018 στις πληγείσες περιοχές.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ49/2019 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
8. Την υπ. Αριθμ. ΔΟΔ/ΠΑΠ/9339/Φ.Αν./31-5-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης
ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ειδικός Φορέας 1039-202-0000000,
οικονομικού έτους 2019, για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό
προς υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (πάχους 25 εκ.) από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018, στις πληγείσες περιοχές.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 712/31-05-2019 [ΑΔΑ:ΩΘΧΩ465ΧΘΞ-ΑΝ6], απόφαση Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου της
θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25εκ.), από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην
περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα και Μεγαρέων προς αποκατάσταση και συνέχιση των
βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 51928/4630/02-07-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών με θέμα : «Έγκριση των από 21-06-2019 και 26-06-2019 Πρακτικών της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης (αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών - Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά- Οικονομική Προσφορά) και ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους
προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25εκ.), από τις
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πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνος και
Μεγαρέων προς αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών [ΑΔΑ:
ΩΤΤ5465ΧΘΞ-Μ3Υ]».
11. Το από 12-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, με το οποίο διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 712/31-05-2019 (ΑΔΑ :
ΩΘΧΩ465ΧΘΞ-ΑΝ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών
και προτείνει την οριστική κατακύρωση των υπηρεσιών θρυμματισμού στη μειοδότρια επιχείρηση «ΓΕΡΑΝΟΙ
ΠΡΑΠΑ Ε.Ε»
12. Την με αριθμ. πρωτ. 56624/5069/16-07-2019 [ΑΔΑΜ : 19AWRD005292782 / ΑΔΑ : Ω4ΔΛ465ΧΘΞ-ΠΡ8],
απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για
τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου
της θρυμμάτισης των καμένων δένδρων (με πάχος έως 25εκ.), από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα και Μεγαρέων προς αποκατάσταση και συνέχιση των
βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών».
13. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί αδαπάνως για το Δημόσιο, κατόπιν χορηγίας ιδιωτικών
εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 56624/5069/16-07-2019 [ΑΔΑΜ : 19AWRD005292782 / ΑΔΑ : Ω4ΔΛ465ΧΘΞΠΡ8] απόφασής μας, για τους λόγους που αναφέρονται στη παράγραφο 13 του σκεπτικού της παρούσας.
Η παρούσα Απόφαση θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.:
www.yme.gr και www.ggde.gr .

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ελένη Ταπουσάνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
4. Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ)
6. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής
Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ - Κ.Ε.)
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ [Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, τκ. 18900, Σαλαμίνα]
[Τηλ.2104640271 / Fax. 2104644020 / e mail : info@zitakat.gr]
2.ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αραπάκη 56, Καλλιθέα, τκ. 176 76 [info@greenconstruction.gr / τηλ. 210 9525128]
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Α. Κουτσονίκας
3. Αγλ. Σκρουμπή
4. Χαρ. Ξένος
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