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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 17 Απριλίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας : 15123
ΤΗΛ: 2131510150
Αριθ. πρωτ.: 12127

ΘΕΜΑ:

Προς : Όπως ο πίνακας διανομής

«Απόρριψη του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κήρυξη του αναδόχου
«SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED
ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE» εκπτώτου και κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της υπ’ αριθ. GRH156053 από 06-042021 εγγύησης για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια
τριών εκατομμυρίων (3.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(10.080.000,00€)».

-ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πρώτο της από 25.02.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
διάδοσης Κορωνοϊού» (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο τέταρτο της ΠΝΠ της 14-3-2020 (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το ν.4682/2020 (Α' 76).
3. Το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ΠΝΠ της 13-4-2020 (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4690/2020 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 161 του ν. 4763/2020 (Α' 254).
4. Τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και ιδίως του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ, των άρθρων
32Α, 132, 203, 206, 207 και 221.
5. Την παρ. 7 του άρθρου 44 και την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α'27).
6. Τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4270/2014 (Α'143).
7. Την υπ' αριθμ. 24/2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ.
8. Το με α.π. 29/2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1).
9. Το άρθρο 73 του ν. 4764/2020 (Α'256)
10. Την υπ'αρ. Ε2002/2020 Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.
11. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
12. Την υπ' αρ ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-03-2020 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(ΥΟΔΔ/183).
13. Την υπ' αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1 Απόφαση «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού
χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε
υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος
(Β'941/20)».
14. Την υπ' αριθ. 1504/24-03-2021 Ανάληψη Υποχρέωσης, όπως καταχωρήθηκε με α/α 24441, στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νσης Ελέγχου
Εκκαθάρισης και Λογιστικής Παρακολούθησης Δαπανών, υπό ΑΛΕ 2410103001, του Ειδικού Φορέα 10472020000000.
15. Την υπ' αριθ. 11873/24-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΑΥ46ΜΤΛΒ-5ΟΙ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, σχετικά με σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής
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Παραλαβής.
Την υπ' αριθ. 11874/24-03-2021 (9ΨΦΦ46ΜΤΛΒ-ΚΔΚ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
σχετικά με σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης προσφορών και Ποιοτικής Παραλαβής.
Την υπ' αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)
ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
που έχουν ανακύψει από τη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Το υπ' αριθ. 11899 από 26-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008343394) διευκρινιστικό έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα
«Διευκρινήσεις επί της υπ' αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Π.Π.»
Την υπ' αριθ. 11913/29-03-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΔΗ46ΜΤΛΒ-Ν7Φ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, σχετικά με «Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 11879/24-03-2021 πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς για την επείγουσα προμήθεια ταχέων τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη
διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Την υπ' αριθ. 11914/29-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΩΥ46ΜΤΛΒ-ΥΡΠ και ΑΔΑΜ: 21AWRD008386364) Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με «Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ' αριθ. 11879/24-03-2021 πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς για την επείγουσα προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID- 19».
Την υπ’ αριθ. 109/2021 Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφάνθηκε ότι δεν
κωλύεται η υπογραφή, μεταξύ άλλων, του σχεδίου της υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβασης μεταξύ της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της εταιρείας «SWISS MED
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE» για την
επείγουσα προμήθεια τριών εκατομμυρίων (3.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη
διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Την υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβαση που
υπογράφηκε μεταξύ της Γ.Γ.Π.Π. και της εταιρείας «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», για την επείγουσα προμήθεια τριών
εκατομμυρίων (3.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής
αξίας δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (10.080.000,00€), όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.
Το από 14-04-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «SWISS MED
ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», σχετικά με τις παραδόσεις των ειδών της υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβασης.
Το υπ’ αριθ. 4/2021 από 15-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής
Παραλαβής σχετικά με εξέταση του από 14-04-2021 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας
με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE».
Το υπ’ αριθ. 12117 από 15-04-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε απάντηση του
από 14-04-2021 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «SWISS MED
ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE».
Την από 15-04-2021 επιστολή της εταιρείας «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», σχετικά με αίτημα παράτασης
προθεσμίας παράδοσης των ειδών της εν λόγω προμήθειας.
Το υπ’ αριθ. 12123 από 16-04-2021 έγγραφο της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής
Παραλαβής προς την εταιρεία σχετικά με πρόσκληση παράστασης σε συνεδρίαση.
Το υπ’ αριθ. 05/16-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής,
σχετικά με διακοπή συνεδρίασης, για παροχή εξηγήσεων από την εταιρεία «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE».
Τo από 16-04-2021 διευκρινιστικό υπόμνημα της εταιρείας «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE» με τα
επισυναπτόμενα έγγραφα.
Το υπ’ αριθ. 06/2021 από 17-04-2021 Πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και

2

ΑΔΑ: 9ΥΞ046ΜΤΛΒ-Ι05

Ποσοτικής Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη: “
1. Το γεγονός ότι:
1.1. Στην υπ’ αριθ. 11879/24.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Για την
επείγουσα προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με
τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν
ανακύψει από́ την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από́ οικονομική́ άποψη προσφορά́ βάσει τιμής», ορίζονταν ρητώς τα εξής:
• Στο σημείο 3 της Πρόσκλησης «3.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής»,
• -Στο Παράρτημα Α΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και ιδίως στον
όρο «Αντικείμενο της Πρόσκλησης» «Επί ποινής αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς
δεσμεύονται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα τους
κατακυρωθούν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις επτά (7) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης»,
• -Στο Παράρτημα Β’ και ιδίως στον όρο 1.6.1.2 « Ηλεκτρονική́ υπεύθυνη δήλωση μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019
(Α ́ 167), στο οποίο δηλώνεται ότι: «• Δεσμεύεται για την παράδοση του συνόλου της
ποσότητας των ειδών που θα του κατακυρωθεί́ το αργότερο εντός επτά́ (7) ημέρων από́
την υπογραφή́ της Σύμβασης»,
• -Στο Παράρτημα Ζ΄ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και ιδίως στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 αυτής
«2.2. Η παράδοση των υπό́ προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο
δυνατό́ και όχι αργότερα από́ τις επτά (7) ημέρες από́ την υπογραφή της σύμβασης. 2.3.
Λόγω του κατεπείγοντος, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι διαθέσιμα, ώστε να
μπορούν να παραδοθούν εντός της ως άνω προθεσμίας. Οι συμβατικοί χρόνοι
παράδοσης λόγω της κατεπείγουσας, έκτακτης ανάγκης κάλυψης της προστασίας της
δημόσιας υγείας, δεν μπορεί να παρατείνονται».
Οι παραπάνω όροι έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον ανάδοχο με την υποβολή της
προσφοράς του.
Τα ως άνω οριζόμενα στις παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 του σχεδίου σύμβασης,
συμπεριλήφθηκαν αυτούσια στο τελικό κείμενο της σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και
ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620), σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγράφους της οποίας: «2.2. Η
παράδοση των υπό́ προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό́ και όχι
αργότερα από́ τις επτά (7) ημέρες από́ την υπογραφή́ της σύμβασης. 2.3. Λόγω του
κατεπείγοντος, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι διαθέσιμα, ώστε να μπορούν να
παραδοθούν εντός της ως άνω προθεσμίας. Οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης λόγω της
κατεπείγουσας, έκτακτης ανάγκης κάλυψης της προστασίας της δημόσιας υγείας, δεν μπορεί
να παρατείνονται» και έγιναν επίσης αποδεκτά με την υπογραφή της από τον ανάδοχο.
Επιπλέον, τόσο στο σχέδιο όσο και στη συναφθείσα σύμβαση προβλέφθηκε όρος στο
άρθρο 5 αυτής, σύμφωνα με τον οποίο: «5.2. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να προσκομίσει
με την υπογραφή της παρούσας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή
ηλεκτρονική́ υπεύθυνη δήλωση μεσώ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό́ έβδομο άρθρο της από́
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού́ Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή́ κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α' 83) με την οποία θα αναλαμβάνει να προμηθεύσει προσηκόντως και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης ενδιαφέροντος το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης.».
Ενόψει των παραπάνω, στο πλαίσιο τόσο της παρούσας πρόσκλησης όσο και της
συναφθείσας σύμβασης, αποκλείεται ρητώς η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, κατά παρέκκλιση της σχετικής δυνατότητας που χορηγείται στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Οι όροι αυτοί, οι οποίοι έγιναν ανεπιφύλακτα
δεκτοί από τον ανάδοχο και ουδέποτε άλλοτε αμφισβητήθηκαν ρητώς από αυτόν, αποτελούν
το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού, το οποίο δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί στο
παρόν στάδιο.
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Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί πως τυχόν αποδοχή του εν λόγω αιτήματος θα
αποτελούσε ανεπίτρεπτη ουσιώδη τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης, κατά πλήρη
παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
Συνεπώς, το υποβληθέν αίτημα παράτασής της πρέπει να απορριφθεί.
Σε κάθε, πάντως, περίπτωση αναφορικά με το αίτημα παράτασης του αναδόχου, λεκτέα είναι
τα ακόλουθα:
1.1.1.Οι όροι της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 δεν πληρούνται στην υπό εξέταση
περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του άρθρου 206 ορίζεται ότι «Ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης».
Επιπλέον, στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι συμβάσεις και οι
συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις,
ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές
ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές
αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων,
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της
σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο· β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά
από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην
αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου[…] γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση
της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο. […]δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε
αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία[…]ε) όταν οι τροποποιήσεις,
ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»
Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει πως η παρ. 1 του άρθρου 206 δεν θα
μπορούσε να εφαρμοσθεί καθώς δεν τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016. Τούτο διότι αφενός, όπως προεκτέθηκε, η χορήγηση της σχετικής
παράτασης θα αποτελούσε τροποποίηση ουσιώδους όρου της σύμβασης, κατά την έννοια
της παρ. 4 του άρθρου 132, αφετέρου διότι, ουδεμία άλλη προϋπόθεση του άρθρου 132
τηρείται. Ιδίως δε, ως προς την περ. αα. της παρ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 σύμφωνα
με την οποία τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον «η ανάγκη
τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από
μια επιμελή αναθέτουσα αρχή» πρέπει να σημειωθεί πως, στην προκειμένη περίπτωση, η
αναθέτουσα αρχή όχι μόνον ήταν δυνατόν να προβλέψει ότι υφίσταται δυνατότητα
συνδρομής περιστάσεων που θα δικαιολογούσαν ανάγκη παράτασης, αλλά αντιθέτως, με
τους προαναφερθέντες όρους, κατέστησε ρητή την μη δυνατότητα χορήγησης της
σχετικής παράτασης, εξαιτίας λόγων κατεπείγοντος που ανάγονται στην προστασία της
δημόσιας υγείας, και οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν να δικαιολογήσουν παρατάσεις και
καθυστερήσεις στον χρόνο της παράδοσης της προμήθειας. Αξίζει δε να σημειωθεί πως
στον ίδιο όρο (2.3) της σύμβασης ορίσθηκε ότι τα προς προμήθεια προϊόντα αυτά θα
4
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πρέπει «είναι διαθέσιμα» ώστε να επιτευχθεί η άμεση παράδοση εντός χρόνου.
1.1.2.Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν συνέτρεχαν όλα τα παραπάνω (quod non), εν
προκειμένω, οι αναφερόμενοι από τον ανάδοχο ως λόγοι ανωτέρας βίας, εξαιτίας των
οποίων κατέστη -κατά τους ισχυρισμούς του- αντικειμενικώς αδύνατη η εμπρόθεσμη
προμήθεια των προσφερόμενων ειδών, παρατίθενται όλως αορίστως και χωρίς να γίνεται
επαρκής αναφορά, μετ’ επικλήσεως, σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία (όπως
παραδείγματος χάριν θα ήταν το έγγραφο ακύρωσης του ναυλοσυμφώνου της εταιρίας
GOLDEN CARGO ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει η επικοινωνία του αναδόχου με
λοιπές αεροπορικές εταιρίες στις οποίες απευθύνθηκε οι οποίες ήταν άγονες), όπως ρητώς
απαιτεί το άρθρο 204 του ν. 4412/2016.
Περαιτέρω, η έννοια της ανωτέρας βίας, όπως δέχεται κατά πάγια νομολογία το Δ.Ε.Ε.,
εμπεριέχει α) ένα αντικειμενικό στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με μη φυσιολογικές και ξένες
προς τον ενδιαφερόμενο περιστάσεις, οι οποίες διαφεύγουν αντικειμενικά από τον έλεγχο
του δικαιούχου ή βρίσκονται εκτός της σφαίρας ευθύνης του και β) ένα υποκειμενικό
στοιχείο, το οποίο συνδέεται με την υποχρέωση του ενδιαφερομένου να προφυλαχθεί
από τις συνέπειες του μη φυσιολογικού γεγονότος, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα
χωρίς να υποβληθεί σε υπερβολικές θυσίες. Ειδικότερα, η εξαιρετική επιμέλεια
προϋποθέτει επιπλέον μια συνεχή ενεργητική συμπεριφορά, με σκοπό τη διαπίστωση και
την εκτίμηση ενδεχομένων κινδύνων, καθώς και την ικανότητα λήψης κατάλληλων και
αποτελεσματικών μέτρων προς αποτροπή της επέλευσης τέτοιων κινδύνων (αποφάσεις
της 5ης Φεβρουαρίου 1987, C-145/85 σκέψη 11, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, C-314/06
σκέψεις 33,37, ΓΝΜΔ ΝΣΚ 236/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Κατόπιν αυτού, καθίσταται προφανές ότι η προκύψασα αδυναμία παροχής απορρέει
από έλλειψη επιμέλειας της εταιρίας και οφείλεται αποκλειστικά σε δική της υπαιτιότητα
και όχι σε κάποιο αντικειμενικό στοιχείο το οποίο σχετίζεται με μη φυσιολογικές και ξένες
προς τον ενδιαφερόμενο συνθήκες, οι οποίες διαφεύγουν αντικειμενικά από τον έλεγχο
του δικαιούχου ή βρίσκονται εκτός της σφαίρας ευθύνης του.
Εν προκειμένω δε, η γνωστοποίηση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας έγινε
παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο του αιτήματος παράτασης και μάλιστα όχι από την στιγμή
που οι λόγοι αυτοί εκδηλώθηκαν αλλά, κατά παράβασης της αρχής της καλής πίστης, κατά
την τελευταία μέρα της προθεσμίας προς παράδοση. Σημειώνεται δε πως όλα τα έγγραφα
τα οποία υπέβαλε η ανάδοχος, προς επίρρωση των ισχυρισμών της, με το
συμπληρωματικό υπόμνημα επί του αιτήματος παράτασης φέρουν ημερομηνίες σύνταξης
τις 07.04.2021 και 09.04.2021, ημερομηνίες που απέχουν κατά πολύ από την ημερομηνία
γνωστοποίησης των λόγων αυτών με το αίτημα παράτασης, δηλαδή στις 15.04.2021.
Επιπλέον, όπως είναι προφανές, η επίκληση το πρώτον με το από 16.04.2021
συμπληρωματικό υπόμνημα του αναδόχου, συνδρομής του άρθρου 204 του ν. 4412/2016,
γίνεται εκπρόθεσμα καθόσον, έχει λήξει ο χρόνος παράδοσης (βλ., άρθρο 6.2. αυτής
σύμφωνα με το οποίο: «Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί́ όταν παραδοθεί́
οριστικά και εμπρόθεσμα το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, γίνει η αποπληρωμή́ του
συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από́ τα
συμβαλλόμενα μέρη. Από την επέλευση των ανωτέρω η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως
χωρίς άλλες διατυπώσεις». Σε κάθε, πάντως περίπτωση, η επίκληση των προθεσμιών του
άρθρου 204 του ν. 4412/2016, το οποίο χορηγεί το δικαίωμα ενημέρωσης της
αναθέτουσας από τον ανάδοχο για την συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, εντός 20 ημερών
από την συνδρομή των λόγων αυτής, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην παρούσα περίπτωση
όπου η όλη διάρκεια του διαγωνισμού είναι ασφυκτικά συνοπτική λόγω των
κατεπείγουσων συνθηκών και πολύ μικρότερη των 20 ημερών. Τα δε αναφερόμενα από
τον ανάδοχο ως αποδεικτικά της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας στοιχεία αφενός
προσκομίσθηκαν στις 16.04.2021, μετά δηλαδή τη λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, αφετέρου δε δεν αποδεικνύουν όλα τα αναγραφόμενα στο αίτημα
παράτασης γεγονότα (βλ, παραπάνω, σημείο 1.1.2), καθιστώντας το αόριστο.
Είναι δε χαρακτηριστικό πως κανείς άλλος εκ των διαγωνιζόμενων δεν προέβαλε
σχετικούς λόγους ανωτέρας βίας αναγόμενους σε προβλήματα στις αερομεταφορές
εξαιτίας της προσάραξης του πλοίου στη Διώρυγα του Σουέζ. Άλλωστε, στην περίπτωση
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3.

4.

5.

6.

7.

που αυτός ο φόρτος είχε ήδη αρχίσει να προκαλείται, δεν προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο
σχετίζεται αιτιωδώς το περιστατικό στη Διώρυγα του Σουέζ, το οποίο όπως επικαλείται
στην επιστολή της η εταιρεία, έληξε στις 30-03-2021, με την παρούσα σύμβαση, η οποία
συνήφθη στις 06-04-2021, εφόσον η εταιρεία Golden Cargo είχε ήδη αναλάβει την
υπηρεσία μεταφοράς με την από 01-04-2021 σύμβαση που σύνηψε με την εταιρεία.
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 “Χρόνος παράδοσης υλικών” του ν.4412/16 «Ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση….».
Το γεγονός ότι την Πέμπτη 15-04-2021 συμπληρώθηκαν οι επτά (7) εργάσιμες ημέρες (ήτοι τα επτά
24ωρα, χωρίς να υπολογίζεται το Σάββατο και η Κυριακή), κατά τις οποίες ο ανάδοχος όφειλε να
παραδώσει το σύνολο του συμβασιοποιημένου υπό προμήθεια είδους.
Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/16 «1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, …
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση. […]».
Το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ:
21SYMV008414620) Σύμβασης, στο οποίο προβλέπεται ότι «Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής
ρήτρας και επιστρέφεται στην Προμηθεύτρια μετά τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και την πλήρη
και κανονική εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης».
Τις διατάξεις του άρθρου 207 “Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας” του ν.4412/16
«1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Το
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ., …, 5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται
με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα,
εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.».
Συνοψίζοντας:
-βάσει του κανονιστικού πλαισίου της σύμβασης δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών και συνακόλουθης τροποποίησης της σύμβασης,
όρους που αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του και την
υπογραφή της εν λόγω σύμβασης. Άλλωστε, τυχόν τροποποίηση στο χρόνο παράδοσης των ειδών
είναι εντελώς ουσιώδης και άρα μη επιτρεπτή από την κείμενη νομοθεσία, γιατί κάτι τέτοιο θα
εισήγαγε όρους οι οποίοι εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης
θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς
ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
-δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, καθώς στο αίτημα της αναδόχου δεν γίνεται ορισμένη
επίκληση λόγων που θα μπορούσαν να συνιστούν ανωτέρα βία, ούτε προκύπτει με σαφήνεια η
βασιμότητα των προβαλλόμενων ισχυρισμών και πραγματικών περιστατικών, ούτε προσκομίζονται
τα σχετικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα με αποτέλεσμα το αίτημα να είναι αόριστο, ασαφές και
αναιτιολόγητο.
-η εταιρεία δεν παρέδωσε ως όφειλε εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα τρία
εκατομμύρια (3.000.000) τεμάχια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing,
και ως εκ’ τούτου η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου
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203 του ν.4412/16, υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να επιβάλλει την ολική
κατάπτωση της προσκομισθείσας εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.”,
με το οποίο γνωμοδότησε ως ακολούθως: “
1. Για την απόρριψη του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου
«SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED
ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», επειδή σύμφωνα με το σημείο 3, τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Ζ΄ της υπ’ αριθ. 11879
από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ, του
άρθρου 2 παρ. 2.2 και 2.3 της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ:
21SYMV008414620) Σύμβασης, δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης του χρόνου
παράδοσης των ειδών και επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 206 του
ν. 4412/2016.
2. Για την κήρυξη του αναδόχου «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE» εκπτώτου, επειδή η ως άνω εταιρεία δεν παρέδωσε
το είδος μέσα στο συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203, 206 και 207 του
ν. 4412/2016, τα Παραρτήματα Α΄, Β΄και Ζ΄ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ και της υπ’ αριθ. 80/2021
από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης.
3. Για την κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της υπ’ αριθ. GRH156053 από 06-04-2021 εγγύησης για
την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια τριών
εκατομμυρίων (3.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(10.080.000,00€), η οποία εξεδόθη από την Τράπεζα ALPHA BANK [Κατάστημα Φιλελλήνων (0120)]
ποσού πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (504.000,00€), υπέρ της εταιρείας «SWISS MED
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE»,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203, 206 και 207 του ν. 4412/2016, της παρ. 3.2. του
Παραρτήματος Β΄ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ και του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ:
6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης.”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής
Παραλαβής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 6/2021 από 17-04-2021 πρακτικό της και για τους λόγους
που αναγράφονται σε αυτό, εγκρίνουμε:
1. Την απόρριψη του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου «SWISS MED
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», επειδή
σύμφωνα με το σημείο 3, τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Ζ΄ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ, του άρθρου 2 παρ. 2.2 και 2.3 της
υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης, δεν
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών και επειδή δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 206 του ν. 4412/2016.
2. Την κήρυξη του αναδόχου «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό
τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE» εκπτώτου, επειδή η ως άνω εταιρεία δεν παρέδωσε το είδος μέσα στο
συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203, 206 και 207 του ν. 4412/2016, τα
Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Ζ΄ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ και της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και
ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης.
3. Την κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της υπ’ αριθ. GRH156053 από 06-04-2021 εγγύησης για την καλή
εκτέλεση της υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια τριών εκατομμυρίων (3.000.000)
τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων
7

ΑΔΑ: 9ΥΞ046ΜΤΛΒ-Ι05

αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (10.080.000,00€), η οποία εξεδόθη από την Τράπεζα ALPHA BANK [Κατάστημα
Φιλελλήνων (0120)] ποσού πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (504.000,00€), υπέρ της εταιρείας
«SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ
IKE», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203, 206 και 207 του ν. 4412/2016, της παρ. 3.2. του
Παραρτήματος Β΄ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ και του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93
και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινοποίηση :
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αρδηττού 16, 11636 Αθήνα, Email:
swissmedpc@gmail.com
II. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας
3. Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής.
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