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ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                Αθήνα,  09-04-2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               Αριθ. Πρωτ: 5276οικ.     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 

Πληρ.:  Μπέκος Χρ.           

Τηλ.:  213 130 7430 

Φαξ:   213 130 7431 

e-mail: c.bekos@mopocp.gov.gr 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

«Ανάθεση  προμήθειας υγειονομικού υλικού (προστατευτικές μάσκες) για την κάλυψη των αναγκών όλων 

των Καταστημάτων Κράτησης » 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις:   

α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α 64) 

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143), όπως ισχύει  

γ) του ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α 204), 

δ) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις» (Α 112), 

ε) του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 (Α 74), 

στ) του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15 (Α 45), 

ζ) του π.δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμών 

των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α 119). 

2. Τη με αριθμ.ΓΔΟΕΣ/1/4/682/5-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 545). 

3. Τη με αριθμ.57654/22-5-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων   (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β 1781).   

4. Τη με αριθμ.ΓΔΟΕΣ/1/2/457/12-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Γενική Γραμματέα 

Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο του Πολίτη, επί θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β 3470). 

5. Τη με αριθμ.5277/32815/08-04-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΩΡ46ΜΤΛΒ-8ΨΑ) δέσμευση πίστωσης ύψους 

διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (228.960,00€) για την πληρωμή ισόποσης 

δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής Γραμματείας 

Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον ειδικό φορέα 

10472040000000 Α.Λ.Ε. 2410103001 οικονομικού έτους 2020, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού 

(προστατευτικές μάσκες) των Καταστημάτων Κράτησης. 

6. Την κατεπείγουσα ανάγκη της προμήθειας υγειονομικού υλικού (προστατευτικές μάσκες), για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στα Καταστήματα 

Κράτησης της χώρας. Δεδομένης της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας, η ως άνω 
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προμήθεια θεωρείτε επιβεβλημένο μέτρο για τη διασφάλιση  της υγείας των κρατουμένων και των 

υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης. 
9. Τη με ημερομηνία 07-04-2020 προσφορά του ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με τα 

απαραίτητα  δικαιολογητικά 

           α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

την ανάθεση  της προμήθειας υγειονομικού υλικού (270.000 τεμ μάσκες χειρουργικές μιας χρήσεως) για την 

κάλυψη των αναγκών προστασίας του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, στο 

Διαμαντόπουλο Μαρίνο του Θεοδώρου με έδρα επί της οδού Μενάνδρου 46, Τ.Κ. 163 45 Ηλιούπολη Αττικής, 

ΑΦΜ:101743091, ΔΟΥ: Ηλιούπολης, με τηλ: 6947023556, στην τιμή των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων 

εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (228.960,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6 % και νομίμων κρατήσεων σε 

βάρος Α.Λ.Ε. 2410103001, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, οικονομικού έτους 2020 της Γενικής 

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής  

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις (οι οποίες βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία) 

και η αμοιβή της αναδόχου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως άρθρο 64 του Ν.4172/2013. Οι 

κρατήσεις επί της καθαρής αξίας των υπό προμήθεια ειδών, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή, είναι αυτές που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. καθώς και 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και επί των 

εν λόγω κρατήσεων χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.  

Η τιμολόγηση θα γίνει στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, 

ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ. 090169846, ΔΟΥ ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ. Η αμοιβή για την εν λόγω προμήθεια θα καταβληθεί από το 

αρμόδιο Τμήμα εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού , μετά την διαβίβαση των δικαιολογητικών προς έλεγχο 

για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η ως άνω διαβίβαση θα γίνει από την Υπηρεσία μας, μετά 

τη βεβαίωση της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης για την ορθή παραλαβή 

(ποιοτική και ποσοτική) των υπό προμήθεια ειδών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων από την 

ανάδοχο εταιρεία στην Υπηρεσία μας. Ο ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή γίνεται με μακροσκοπική 

εξέταση των ειδών. Την ανάδοχο εταιρεία βαρύνει και το κόστος μεταφοράς - παράδοσης των υπό προμήθεια  

ειδών στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών- Νικηφορίδη 2 –Τ.Κ. 18110- Κορυδαλλός. 

  Αναλυτικά, το υπό προμήθεια είδος, η ποσότητα και η τιμή αυτού,  προκύπτει από την με ημερομηνία 07-

04-2020 προσφορά της αναδόχου, ως  Πίνακας 1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Μάσκες χειρουργικές (προσώπου) μιας χρήσης  

 
270.000 τεμ. 0,80€ 216.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 6% 216.000,00€ 

Φ.Π.Α. 6%   12.960,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 6% 228.960,00€ 

  

                       

                                  Η Γενική Γραμματέας  

        Αντεγκληματικής Πολιτικής 

                                      Σοφία Νικολάου      
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