ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κου. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 37 ΚΠΔ
(τέλέσης της πράξης του άρθρ. 390 § 2 Π.Κ.)
ΚΑΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(πάράβίάσης του ένωσίάκου δίκάίου κάτ’ άρθρ. 258 Σ.Λ.Ε.Ε)
1. Του Παύλου Πολάκη του Πέτρου, Βουλέυτη Ν. Χάνίων κάί Ανάπληρωτη
Τομέάρχη Εσωτέρίκων & Δίάφάνέίάς του ΣΥ.ΡΙΖ.Α -ΠΣ.
2. Του Θεόφιλου Ξανθόπουλου του Σάββά, Βουλέυτη Ν. Δράμάς κάί Τομέάρχη
Δίκάίοσυνης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α -ΠΣ.
3. Του Χρήστου Σπίρτζη του Πάνάγίωτη, Βουλέυτη Α΄ Ανάτολίκης Αττίκης,
Τομέάρχη Προστάσίάς του Πολίτη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α -ΠΣ.
ΚΑΤΑ
1.

Της

Σοφίας

Νικολάου

του

Χάράλάμπους,

Γένίκης

Γράμμάτέως

Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης, κάτοίκου, ως έκ της θέσέως της, στην Αθηνά έπί της
Λέωφ. Π. Κάνέλλοπουλου άρ. 4 (Υπουργέίο Προστάσίάς του Πολίτη).
2. Κάί πάντος συνυπέυθυνου κάί συνυπάίτίου.
……………………………..
Κυρίέ Είσάγγέλέυ,
θέτουμε υπ’ οψίν Σάς τά άκολουθά πράγμάτίκά πέρίστάτίκά, άπο τά οποίά
προκυπτέί η τέλέση έκ μέρους της Σοφίας Νικολάου, υπο την ίδίοτητά της ως
Γένίκη Γράμμάτέάς Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης, του άδίκημάτος της απιστίας
κάτά συρροη κάί κάτ’ έξάκολουθηση, το άντίκέίμένο της οποίάς έχέί συνολίκη
άξίά μέγάλυτέρη των 120.000 έυρω, μέ άντίστοίχη ζημίά στρέφομένη κάτά του
Ελληνίκου Δημοσίου (άρθρο 390 § 2 Π.Κ), κάί αιτούμαστε τά κάτά το νομο.
Είδίκοτέρά:
Όπως άνάλυτίκά θά έκθέσουμέ, κάτά το χρονίκο δίάστημά άπο 30.03.2020 έως
30.03.2021 η άνωτέρω κάτάγγέλλομένη, υπο την προάνάφέρομένη ίδίοτητά της,
προέβη, κάτά δολίά πάράβάση των κάνονων έπίμέλους δίάχέίρίσης κάί της
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κέίμένης νομοθέσίάς, στη συνάψη είκοσι οχτώ (28) συμβάσέων προμηθέίων κάί
υπηρέσίων γίά τά έποπτέυομένά άπο την ως άνω Γένίκη Γράμμάτέίά
Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς, σέ τίμές -άνά προσφέρομένο έίδος σέ κάθέ
έπίμέρους συμβάση- που υπερέβαιναν κατά πολύ οχί μονο τίς τίμές μέ τίς οποίές
άλλοί δημοσίοί Φορέίς (συμπέρίλάμβάνομένων των Κάτάστημάτων Κράτησης σέ
άυτοτέλέίς συμβάσέίς) προμηθέυοντάν ομοίογένη άγάθά η ομοέίδέίς υπηρέσίές
κάτά την ίδίά χρονίκη πέρίοδο, άλλά άκομη κάί τίς έκάστοτέ τίμές λίάνίκης
πωλησης στην έλέυθέρη άγορά, προξένωντάς έτσί, εν πλήρη γνώσει της, βέβαιη
ζημία στην πέρίουσίά του Ελληνίκου Δημοσίου που άνέρχέτάί (κάτ’ έλάχίστον)
στο ποσο των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων
πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2.191.561,46€).
Έπράξέ δέ τουτο άφ’ ένος δίά της σκοπίμης κάί κάτ’ έξάκολουθηση κατάτμησης
των έκάστοτέ προμηθέίων κάί υπηρέσίων κάί της άνάθέσης ομοίογένων άγάθων
υπο τη μορφη χωρίστων τμημάτων προς άποφυγη κάί κάτάστράτηγηση του
ένωσίάκου κάί έθνίκου δίκάίου πέρί δημοσίων συμβάσέων, κί άφ’ έτέρου δίά της
γένίκέυμένης χρησης της δίάδίκάσίάς της απευθείας ανάθεσης, ουτως ωστέ νά
κάθίστάτάί έφίκτη η προαποφασισμένη και με παντελώς αδιαφανή κριτήρια
“επιλογή” συγκέκρίμένων οίκονομίκων φορέων γίά την έκάστοτέ προμηθέίά η
υπηρέσίά, μέ τη συντρίπτίκη πλέίονοτητά άυτων (των φορέων) να μην έχει την
πάράμίκρη σχέση μέ το υπο άνάθέση άντίκέίμένο κάί ορίσμένους έξ άυτων νά
συστηθηκάν η νά προσέθέσάν τη συγκέκρίμένη δράστηρίοτητά (ως ΚΑΔ) μόλις
την προηγουμένη ημέρά άπο την άνάθέση των σχέτίκων υπηρέσίων, γέγονος που
δημίουργέί σοβάρές υπονοίές κάί γίά ένδέχομένη τέλέση πράξέων που έμπίπτουν
στίς δίάτάξέίς πέρί δίάφθοράς, φορολογίκου δίκάίου κ.ά. Είδίκοτέρά:
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Προς άντίμέτωπίση της κάτάστάσης άπο την έμφάνίση κάί δίάδοση του
κορωνοίου COVID-19, έκδοθηκάν, βάσέί του άρθρου 44 πάρ. 1 του Συντάγμάτος,
άπο την Προέδρο της Δημοκράτίάς, κάτοπίν σχέτίκων προτάσέων του
Υπουργίκου Συμβουλίου, δίάδοχίκές Πράξέίς Νομοθέτίκου Πέρίέχομένου (πρβλ.
ένδέίκτίκά Π.Ν.Π. 14.3.2020 [ΦΕΚ Α΄ 64/2020], Π.Ν.Π. 20.3.2020 [ΦΕΚ Α΄ 68/2020]
κάί Π.Ν.Π. 30.3.2020 [ΦΕΚ Α΄ 75/2020]), μέ έπίμέρους δίάτάξέίς των οποίων
ορίσθηκέ οτί “….οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε
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σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας ή των εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης [ως
προς την άγορά άγάθων, υπηρέσίων κάί έργων που σχέτίζοντάί μέ την
άντίμέτωπίση του ίου COVID-19]”.
Ως προς το πέδίο έφάρμογης της έν λογω ρυθμίσης κάί τη συσχέτίση της μέ τίς
δίάτάξέίς του ν. 4412/2016 (“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών’’) έπίσημάίνέτάί οτί η ως άνω παρέκκλιση αφορά μόνον στίς
συμβάσέίς προμηθέίων κάί υπηρέσίων μέ οίκονομίκο άντίκέίμένο μικρότερο των
139.000 ευρώ1 κάί, σέ καμία περίπτωση, δέν μπορέί νά θέωρηθέί οτί
κάτάλάμβάνέί συμβάσέίς άνω του προάνάφέρθέντος ορίου, γίά τίς οποίές, ως
προς τίς δίάδίκάσίές άνάθέσης, τυγχάνουν έφάρμογης αποκλειστικά οί δίάτάξέίς
των Οδηγίων 2014/24/ΕΕ κάί 2014/25/ΕΕ2, οπως άυτές ένσωμάτωθηκάν στο ν.
4412/2016 κάί έξάκολουθουν νά ίσχυουν3.
Είδίκοτέρά, γίά τίς συμβάσέίς προμηθέίων κάί υπηρέσίων που έμπίπτουν στο
πέδίο έφάρμογης των άνω Οδηγίων (ητοί, τίς συμβάσέίς που υπερβαίνουν τά
προβλέπομένά στά άρθρά 5 κάί 235 του ν. 4412/2016 χρημάτίκά ορίά κάί έν
προκέίμένω το ποσο των 139.000 ευρώ), οί άνάθέτουσές άρχές μπορουν νά
έπίλέξουν την άνάθέση μέ άνοίκτη η κλέίστη δίάδίκάσίά κάτά τίς δίάτάξέίς των
άρθρων 27 πάρ.1 κάί 28 πάρ.1 άντίστοίχά του άνω νομου, γίά τίς οποίές
(δίάδίκάσίές) προβλέπέτάί σημάντίκη συντμηση των έλάχίστων προθέσμίων γίά
την υποβολη των προσφορων, έφ’ οσον συντρέχέί έπέίγουσά κάτάστάση, δέοντως
άίτίολογημένη (πρβλ. άρθρ. 27 πάρ. 4 κάί 28 πάρ. 7 ά΄ κάί β΄ άντίστοίχά).
Γίά τίς συμβάσέίς άνω των ορίων οί άνάθέτουσές άρχές μπορουν νά προσφέυγουν
κάί στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
1.

Το άνω ποσο των 139.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ορίσθηκέ γίά το χρονίκο δίάστημά άπο
1.1.2020 έως 31.12.2021 ως το κατώτατο όριο γίά τίς δημοσίές συμβάσέίς προμηθέίων κάί
υπηρέσίων που άνάτίθέντάί άπο Κέντρίκές Κυβέρνητίκές Αρχές. Πρβλ. το μέ άρίθμ. πρωτ:
6554/11-12-2019 έγγράφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μέ θέμά “Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών
(ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών” [ΑΔΑ: ΨΙΠΣΟΞΤΒ-ΞΘΕ],
κάθως κάί τον σχέτίκο Πίνάκά μέ τά χρημάτίκά ορίά των άρθρ. 5 κάί 235 του ν. 4412/2016,
που έίνάί άνάρτημένος στον ίστοτοπο της άνω Αρχης.
2. Πρβλ. το μέ άρίθμ. πρωτ: 1867/01.04.2020 δίέυκρίνίστίκο έγγράφο της Ενίάίάς
Ανέξάρτητης Αρχης Δημοσίων Συμβάσέων μέ θέμά “Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού Covid-19” [ΑΔΑ: 9ΗΤΜΟΞΤΒ-ΜΛΔ].
3. Πρβλ. την μέ άρίθμ. πρωτ: 2133/15.04.2020 Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων [ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7].
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“στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις που επικαλούνται οι
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.” (πρβλ. άρθρο 32 παρ. 2 γ΄
του ν. 4412/2016).
Δέδομένου οτί οί άνάθέτουσές άρχές πάρέκκλίνουν στην άνωτέρω πέρίπτωση
άπο τη βάσίκη άρχη της Συνθηκης σχέτίκά μέ τη δίάφάνέίά, το Ευρωπάίκο
Δίκάστηρίο άπάίτέί η χρηση της δίάδίκάσίάς άυτης νά γίνέτάί κατ’ εξαίρεση.
Όλές οί προυποθέσέίς πρέπέί νά πληρουντάί σωρευτικά κάί νά έρμηνέυοντάί
συστάλτίκά.
Όπως ρητά έπίσημάίνέτάί στην προάνάφέρομένη Ανάκοίνωση της Ε.Ε (πρβλ. υπ.
2), οί ένωσίάκοί κάνονές γίά τίς δημοσίές συμβάσέίς προβλέπουν έπάρκη μέσά γίά
την κάλυψη των άμέσων κάί έπίτάκτίκων άνάγκων που προκυπτουν υπο τίς
έξάίρέτίκές πέρίστάσέίς του κορωνοίου CΟVID-19, μέ την άμέση άνάθέση σέ
προέπίλέγμένο οίκονομίκο φορέά νά έξάκολουθέί νά άποτέλέί την εξαίρεση, η
οποίά έφάρμοζέτάί έάν μόνο μία έπίχέίρηση έίνάί σέ θέση νά έκτέλέσέί τη
συμβάση έντος των τέχνίκων κάί χρονίκων πέρίορίσμων που έπίβάλλοντάί άπο
τον κάτέπέίγοντά χάράκτηρά της κάτάστάσης.
Εν’ οψέί των άνωτέρω, γίά τη συνάψη δημοσίάς συμβάσης μέ προσφυγη στη
δίάδίκάσίά μέ δίάπράγμάτέυση χωρίς προηγουμένη δημοσίέυση, πρέπέί νά
πληρουντάί σωρευτικά τά άκολουθά κρίτηρίά:
α) Ύπάρξη γέγονοτων, τά οποίά η υποψη άνάθέτουσά άρχη δεν μπορούσε να
προβλέψει. Τά γέγονοτά άυτά, κάί ίδίως η εξέλιξή τους, πρέπέί νά θέωρηθουν
άπροβλέπτά γίά κάθέ άνάθέτουσά άρχη.
β) Ο κάτέπέίγων χάράκτηράς της κάτάστάσης καθιστά αδύνατη τη
συμμορφωση μέ τίς έλάχίστές γένίκές η συντετμημένες προθέσμίές του
ένωσίάκου δίκάίου.
γ)

Αίτίωδης

συνάφέίά

μέτάξυ

του

άπροβλέπτου

συμβάντος

κάί

του

κάτέπέίγοντος χάράκτηρά.
δ) Χρήση μόνο για την κάλυψη του κενού έως ότου βρεθούν πιο σταθερές
λύσεις.
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Επίσημάίνέτάί, έκ νέου, οτί στίς συμβάσέίς άνω των ορίων έχουν έφάρμογη
αποκλειστικά οί δίάτάξέίς των Ευρωπάίκων Οδηγίων, οπως ένσωμάτωθηκάν
στο ν. 4412/2016, κάί έπομένως δεν τυγχάνουν εφαρμογής οί έξάίρέτίκές η
έίδίκές ρυθμίσέίς των προάνάφέρομένων Πράξέων Νομοθέτίκου Πέρίέχομένου, οί
οποίές δυνάντάί νά έφάρμοζοντάί μόνο σέ συμβάσέίς μέ οίκονομίκο άντίκέίμένο
έως 139.000 έυρω. Υπογράμμίζέτάί, τέλος, οτί, συμφωνά μέ το άρθρο 118 του ν.
4412/2016, έπίτρέπέτάί η προσφυγη στη δίάδίκάσίά της απευθείας ανάθεσης
(μονον) όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των 20.000 ευρώ.
Σέ κάθέ πέρίπτωση, συμφωνά κάί μέ την υπ’ άρίθμ. Α14/2020 Γνωμη της Ενίάίάς
Ανέξάρτητης Αρχης Δημοσίων Συμβάσέων [ΑΔΑ: ΩΞΤΨΟΤΒ-ΩΥΨ], δεν μπορούν να
εισάγονται παρεκκλίσεις ουτέ στίς συμβάσέίς κάτω των ένωσίάκων ορίων,
άκομη κάί στο πλάίσίο των έξάίρέτίκων πέρίστάτίκων της υγέίονομίκης κρίσης
του κορωνοίου, οί οποίές (πάρέκκλίσέίς) νά άφίστάντάί άπο τίς γένίκές άρχές που
δίέπουν τη συνάψη των δημοσίων συμβάσέων, οπως την άρχη της δίάφάνέίάς, της
ίσης μέτάχέίρίσης, της άπάγορέυσης των δίάκρίσέων κλπ.
Τουτων δοθέντων, κάθίστάτάί άπολυτως σάφές οτί, άκομη κάί υπο το κάθέστως
της πάνδημίάς του κορωνοίου, δέν έπίτρέπέτάί κάτά την άνάθέση δημοσίάς
συμβάσης -άνέξάρτητως άν άφορά σέ προμηθέίές κάί υπηρέσίές άνω η κάτω των
ορίων- οίάδηποτέ πάρέκκλίση άπο τη δίάτάξη του άρθρου 6 του ν. 4412/2016,
συμφωνά μέ την οποίά η σύμβαση δεν κατατέμνεται κάτά τροπο ωστέ νά
άποφέυγέτάί η έφάρμογη του νομου.
Είδίκά δέ γίά τίς συμβάσέίς άνω των ορίων έξάκολουθέί νά έφάρμοζέτάί η δίάτάξη
του άρθρου 75 του ως άνω νομου, συμφωνά μέ την οποίά η άνάθέτουσά άρχη
δυνάτάί νά έπίβάλέί κρίτηρίά γίά τη συμμέτοχη των οίκονομίκων φορέων
(υποψηφίων) στη δίάδίκάσίά, τά οποίά άφορουν: ά) την καταλληλότητα γίά την
άσκηση της έπάγγέλμάτίκης δράστηρίοτητάς [η οποίά άποδέίκνυέτάί άπο την
έγγράφη

του

υποψηφίου

στο

μητρωο

του

οίκέίου

έπάγγέλμάτίκου

έπίμέλητηρίου], β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα [η οποίά
άποδέίκνυέτάί, κυρίως, άπο πάρομοίά έργά, προμηθέίές κάί υπηρέσίές που ο
υποψηφίος έχέί άνάλάβέί κάί έκτέλέσέί] κάί γ) την οικονομική επάρκεια [η
οποίά τέκμηρίωνέτάί άπο τον έτησίο κυκλο έργάσίων κάί άλλά στοίχέίά
οίκονομίκης

φυσέως

του

υποψηφίου
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κάτά

τά

προηγουμένά

έτη,

συμπέρίλάμβάνομένου

του

έλάχίστου

κυκλου

έργάσίων

στον

τομέά

δράστηρίοτητάς που άφορά η υπο άνάθέση συμβάση].
Β. ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ
Μέ την υπ’ άρίθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/682/5-8-2019 κοίνη άποφάση του Πρωθυπουργου
κάί του Υπουργου Προστάσίάς του Πολίτη η ως άνω κάτάγγέλλομένη δίορίσθηκέ
την 19.07.2019 στη θέση της μέτάκλητης Γένίκης Γράμμάτέως Αντέγκλημάτίκης
Πολίτίκης του άνω Υπουργέίου [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 545/7.8.2019].
Στη συνέχέίά, μέ την υπ’ άρίθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/457/12-9-2019 άποφάση του
Υφυπουργου Προστάσίάς του Πολίτη μέτάβίβάσθηκάν στην άνω Γένίκη
Γράμμάτέά Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης, μέτάξυ κί άλλων, τά κάθηκοντά
άποφάίνομένου οργάνου άνάφορίκά μέ τη δίένέργέίά δίάδίκάσίων άνάθέσης κάί
έκτέλέσης δημοσίων συμβάσέων μέχρί του ποσου των 10.000.000 έυρω, μέ
άρμοδίοτητά

τέλίκης

υπογράφης

γίά:

(ά)

δίάκηρυξη

δίάγωνίσμων

κάί

προσκλησης υποβολης προσφορων, (β) συγκροτηση κάί ορίσμου έπίτροπων
δίένέργέίάς δίάδίκάσίων άνάθέσης κάί έκτέλέσης δημοσίων συμβάσέων […] (δ)
κάτάκυρωση, άνάθέση, συνάψη κάί τροποποίηση συμβάσέων, (έ) μάτάίωση
δίάδίκάσίάς, κηρυξη έκπτωτου άνάδοχου κλπ [ΦΕΚ Β΄ 3470/13.9.2019].
Δυνάμέί των άνωτέρω άποφάσέων, σέ συνδυάσμο μέ την υπ’ άρίθμ. 3050οίκ./4-32020 άποφάση του Υφυπουργου Προστάσίάς του Πολίτη [ΦΕΚ Β΄ 904/17.3.2020], η
Γένίκη Γράμμάτέίά Αντ/κης Πολίτίκης ορίσθηκέ ως χωρίστη έπίχέίρησίάκη
μονάδά, άνέξάρτητως υπεύθυνη, για τη σύναψη συμβάσεων ολων των έίδων
κάί κάτηγορίων προμηθέίων άγάθων, έργων, μέλέτων κάί υπηρέσίων άνάφορίκά
μέ τά 34 Κάτάστημάτά Κράτησης της Χωράς (Κάτάστημάτά Κράτησης τυπου Α΄,
τυπου Β΄, Αγροτίκά Κάτάστημάτά, Κάτάστημάτά Κράτησης Νέων, Θέράπέυτίκά
Κάτάστημάτά, Κάτάστημά Κέντρίκης Αποθηκης Υλίκου Φυλάκων) κάί το Ίδρυμά
Αγωγης Ανηλίκων Αρρένων Βολου.
Στο πλάίσίο των άνω κάθηκοντων της κάί προς κάλυψη των άνάγκων “για την
αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19’’ στά ως άνω
Κάτάστημάτά Κράτησης της Χωράς κάί το Ι.Α.Α.Α. Βολου, η προάνάφέρομένη
Γένίκη Γράμμάτέάς προέβη σέ άλλέπάλληλές άνάθέσέίς γίά την προμηθέίά μέσων
άτομίκης προστάσίάς κάί λοίπου άνάλωσίμου υγέίονομίκου υλίκου, κάθως κάί
γίά σχέτίκές υπηρέσίές κάθάρίσμου κάί άπολυμάνσης των χωρων των άνω
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Κάτάστημάτων.
Μέ μοναδική εξαίρεση την μέ άρίθμ. 9135οίκ/29-6-2020 άποφάση της, δίά της
οποίάς άνάτέθηκέ η προμηθέίά υγέίονομίκου υλίκου (12.000 τμχ άντίσηπτίκο
δίάλυμά χέρίων 500ml) έπέίτά άπο διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης [ΑΔΑ: 6ΖΣΤ46ΜΤΛΒ-36Χ]4, το σύνολο των (λοίπων)
σχέτίζομένων μέ την άντίμέτωπίση του COVID-19 προμηθέίων κάί υπηρέσίων
ανατέθηκαν απευθείας άπο την Γένίκη Γράμμάτέά Αντ/κης Πολίτίκης κάτά
προφάνη παράβαση και καταστρατήγηση των σχέτίκων δίάτάξέων πέρί
δημοσίων προμηθέίων, με εντελώς αδιαφανή κριτήρια κάί σε ασύγκριτα
υψηλότερες τιμές. Είδίκοτέρά:
i- Ανάφορίκά μέ την κάτάφωρη παράβαση των σχέτίκων δίάτάξέων πέρί
δημοσίων προμηθέίων, έπίσημάίνουμέ οτί, πάροτί έπροκέίτο γίά συμβάσέίς
προμηθέίων η υπηρέσίων μέ ομοιογενές άντίκέίμένο - συμφωνά μέ το συστημά
της ένίάίάς τάξίνομησης (CPV) του ίσχυοντος Ευρωπάίκου Κάνονίσμου5 - κάί,
συνέπως, έπρέπέ η έκάστοτέ συμβάση νά πέρίλάμβάνέί το συνολο των
ομοίογένων άγάθων κάί υπηρέσίων στίς άπάίτουμένές κάτά πέρίπτωση
ποσοτητές (οπως έπράττάν οί λοίποί δημοσίοί Φορέίς κάί Οργάνίσμοί), έντουτοίς
η κάτάγγέλλομένη - προκέίμένου νά άποφέυγέί,

άλλως δέ νά πάράκάμπτέί,

σκοπίμως την τηρηση των οίκέίων δίάτάξέων του έυρωπάίκου κάί έθνίκου
δίκάίου [Οδηγίές 2014/24/ΕΕ κάί 2014/25/ΕΕ, κάθως κάί ν. 4412/2016
άντίστοίχά] οί οποίές εφαρμόζονται απαρέγκλιτα6 σέ κάθέ συμβάση άνω των
139.000 ευρώ κάί προβλέπουν διαγωνιστικές διαδικασίες ακόμη και σε
επείγουσες περιπτώσεις (μέ συντμηση των προθέσμίων η πάράλέίψη
δημοσίέυσης) - προέβάίνέ τέχνηέντως στην κατάτμηση της έκάστοτέ συμβάσης,

4.

Πρβλ. την υπ’ άρίθμ. 18/15.7.2020 Συμβάση [ΑΔΑΜ:20SYMV007031983]. Αδίάψέυστη
άποδέίξη του υψους της ζημίάς που προκληθηκέ στο Δημοσίο άπο τη μη τηρηση της
συγκέκρίμένης δίάγωνίστίκης δίάδίκάσίάς στίς λοίπές άνάθέσέίς της Γ.Γ.Α.Π, πάρέχέί το
γέγονος οτί η συγκεκριμένη προμήθεια, γίά την οποίά έίχέ δέσμέυθέί ως πίστωση το ποσο
των 73.776€, κατακυρώθηκε στον άνάδοχο στο ποσο μολίς των 27.984€!
5. Το συνολο των άνάθέσέων ένέπίπτέ στίς έξης βάσίκές κάτηγορίές: ά) ίάτρίκά άνάλωσίμά
(στά οποίά έντάσσοντάί κάί τά μέσά άτομίκης προστάσίάς) κάί προίοντά άτομίκης
πέρίποίησης: CPV 33000000 κάί β) υπηρέσίές κάθάρίσμου, άπολυμάνσης κάί πέρίβάλλοντίκές
υπηρέσίές: CPV 90000000.
6. Ακομη κάί υπο τίς έξάίρέτίκές πέρίστάσέίς της υγέίονομίκης κρίσης του κορωνοίου, οπως
άνωτέρω άνάλυτίκά έκτέθηκέ (Πρβλ. την προάνάφέρομένη υπ’ άρίθμ. 2 Κάτέυθυντηρίά
Οδηγίά της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
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ουτως ωστέ νά “εμφανίζει” την έκτίμωμένη άξίά έκάστης έξ άυτων μικρότερη
του ποσου των 139.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ένω στην πράγμάτίκοτητά η άξίά του
συνολίκου ομοίογένους άντίκέίμένου υπερέβαινε κάτά πολυ το ως άνω ορίο7)
κάί δί’ άυτης της μέθοδέυσης νά κάνέί δίάρκως χρηση της δίάδίκάσίάς της
απευθείας

ανάθεσης

βάσέί

της

δίάτάξης

που

θέσπίσθηκέ

μέ

τίς

προάνάφέρομένές Π.Ν.Π. γίά τίς συμβάσέίς μέ οίκονομίκο άντίκέίμένο μίκροτέρο
των 139.000€.
Μέ την έν λογω δέ μέθοδέυση (της κάτάτμησης) κάί την συνάκολουθη δήθεν
υπάγωγη κάθέ συμβάσης στίς άποκλίνουσές δίάτάξέίς των Π.Ν.Π, η άνω Γένίκη
Γράμμάτέάς πάρέκάμπτέ, έξίσου τέχνηέντως, την υποχρεωτική έκ του άρθρου 32
πάρ. 2γ΄ του ν. 4412/2016 παράθεση και αιτιολόγηση (α) των δηθέν
απρόβλεπτων, κάθέ φορά, γέγονοτων που δίκάίολογουσάν τάχά την άπέυθέίάς
άνάθέση σέ ένάν προμηθέυτη κάτ’ άπολυτη έπίλογη της ίδίάς, άντί της
προσφυγης σέ δίάγωνίστίκές δίάδίκάσίές, (β) του δηθέν κατεπείγοντος
χάράκτηρά έξάίτίάς του οποίου κάθίστάτο τάχά άδυνάτη, έπίσης κάθέ φορά, η
συμμορφωση μέ τίς έλάχίστές γένίκές η συντέτμημένές προθέσμίές του
ένωσίάκου δίκάίου, ένω (γ) άπέφέυγέ κάί την τέκμηρίωση των λογων γίά τους
οποίους δηθέν δέν κάθίστάτο έφίκτη η άνάζητηση κάί έξέυρέση πίο στάθέρων
λυσέων γίά την προμηθέίά των άπάίτουμένων άγάθων κάί υπηρέσίων (οπως λ.χ.
μέσω της συνάψης ‘συμφωνίας - πλαίσιο’ η μέσω της προκηρυξης τάκτίκων
άνοίκτων η κλέίστων δίάγωνίσμων), κάίτοί τοσον ο κίνδυνος άπο τον κορωνοίο
οσο κάί η άνάγκη άντίμέτωπίσης της δίάδοσης του ητάν ‘γεγονότα’ γνωστά ηδη
άπο τά μέσά Μάρτίου του 2020, η δέ άνάγκη προμηθέίάς των Κάτάστημάτων
Κράτησης, άνά τάκτά χρονίκά δίάστημάτά, μέ μέσά άτομίκης προστάσίάς, μέ
υλίκά άπολυμάνσης κάί κάθάρίοτητάς κλπ, ητάν άπο τοτέ δέδομένη κάί άπολυτως
γνωστη στην Ανάθέτουσά Αρχη.
ii- Ανάφορίκά δέ μέ τά ολως αδιαφανή κριτήρια μέ τά οποίά η κάτάγγέλλομένη
έπέλέγέ κάθέ φορά τον οίκονομίκο φορέά στον οποίο άνέθέτέ την έκάστοτέ
προμηθέίά, κάί δη σέ τίμές ασυγκρίτως υψηλότερες σέ σχέση μέ έκέίνές που οί
λοίποί δημοσίοί Φορέίς κάί Οργάνίσμοί προμηθέυοντάν ομοίογένη άγάθά κάί
7.

Αψέυδη άποδέίξη της έξοφθάλμης κάτάστράτηγησης του νομου πάρέχέί κάί το γέγονος οτί
η κάτάγγέλλομένη συνάψέ δίάδοχίκές συμβάσέίς μέ ομοίογένές άντίκέίμένο άκομη κάί έντος
της ίδίάς ημέράς η έντος χρονίκου δίάστημάτος ολίγων ημέρων!
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oμοέίδέίς υπηρέσίές μέσω των δίάγωνίστίκων δίάδίκάσίων, έπίσημάίνουμέ κάτ’
άρχάς οτί ολές οί προμηθέίές άνάτέθηκάν χωρίς κάμίά προηγουμένη δίάτυπωση
δημοσίοτητάς (προσκληση έκδηλωσης ένδίάφέροντος8), χωρίς κάμίά πέρίγράφη
των τέχνίκων προδίάγράφων των υπο άνάθέση άγάθων κάί υπηρέσίων 9
(πάράμένέί άδηλο έάν τά έίδη κάί οί υπηρέσίές που προμηθέυτηκέ η Γ.Γ.Α.Π
πληρουσάν η οχί τά σχέτίκά προτυπά κάτάσκέυης κάί συμμορφωσης προς τους
έυρωπάίκους κάνονές [CE, EN, ISO κλπ]) κάί χωρίς κάμίά προηγουμένη έρέυνά
άγοράς (λ.χ. μέσω της πλάτφορμάς δίένέργέίάς ηλέκτρονίκων προμηθέίων
iSupplies10).
Όπως κάτωτέρω θά άποδέίχθέί κάτά την άξίολογηση κάθέ πέρίπτωσης, η
κάτάγγέλλομένη άνέθέσέ το συνολο των προμηθέίων σέ 14 έτάίρέίές/άτομίκές
έπίχέίρησέίς (μέ τη συντρίπτίκη πλέίονοτητά των άνάθέσέων νά γίνέτάί σέ δυο
έτάίρέίές), έκ των οποίων:
- μίά (1) έτάίρέίά συστηθηκέ μολίς την προτέράίά της υποβολης της προσφοράς
της, δέν δίέθέτέ γράφέίά κάί υπάλληλους κάί η οποίά, πέράν της συγκέκρίμένης
άνάθέσης άπο τη Γ.Γ.Α.Π, δέν έχέί έμφάνίσέί κάμίά άλλη έμπορίκη δράστηρίοτητά
σέ κάνένάν άπολυτως τομέά.
- μίά (1) έτάίρέίά, η οποίά συστηθηκέ μολίς δυο μηνές πρίν άπο την άνάθέση,
δέν δίέθέτέ γράφέίά κάί υπάλληλους, δέν έίχέ οίάδηποτέ έμπορίκη δράστηρίοτητά
μέχρί την έν λογω προμηθέίά ουτέ κάί έμφάνίσέ οίάδηποτέ άλλη μέτά άπο άυτη.
- τέσσέρέίς (4) έτάίρέίές τροποποίησάν το κάτάστάτίκο τους λίγές μονο ημέρές
πρίν άπο τίς κάτά πέρίπτωση άνάθέσέίς της Γ.Γ.Α.Π, προκέίμένου νά πέρίλάβουν
στους έτάίρίκους τους σκοπους το έκάστοτέ υπο άνάθέση άντίκέίμένο.
- τέσσέρέίς (4) έτάίρέίές δέν έίχάν οίάδηποτέ δράστηρίοτητά στον έν λογω τομέά,
κάθως άσχολουντάν κάτά κυρίο έπάγγέλμά μέ έντέλως άσχέτά άντίκέίμένά
(πωληση άμορτίσέρ άυτοκίνητων, έποχίκά κάί χρίστουγέννίάτίκά έίδη, οίκίάκος
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Πρβλ. ολως ένδέίκτίκως τίς σχέτίκές Προσκλησέίς Ενδίάφέροντος που άνηρτησάν στη
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ” άλλές Υπηρέσίές του ίδίου Υπουργέίου γίά προμηθέίές πολυ μίκροτέρης άξίάς
[ΑΔΑ: 6Α5Τ46ΜΤΛΒ-647, ΩΖ1Η46ΜΤΛΒ-ΥΙΚ, ΨΔ6Ι46ΜΤΛΒ-4ΙΟ, 6ΔΑΦ46ΜΤΛ-Ω42,
9Ω1346ΜΤΛΒ-1ΘΧ, 606546ΜΤΛΒ-Ρ18, ΩΜΞΞ46ΜΤΛΒ-ΣΓΠ].
9. Πρβλ. ολως ένδέίκτίκως την Προσκληση Ενδίάφέροντος του ΕΚΑΒ μέ σχέτίκο άνάλυτίκο
Πάράρτημά γίά τίς άπάίτουμένές τέχνίκές προδίάγράφές των υπο προμηθέίά μέσων άτομίκης
προστάσίάς [ΑΔΑ: Ψ0ΟΓΟΡ1Π-ΚΙΚ].
10. Πρβλ. ολως ένδέίκτίκως την Προσκληση Ενδίάφέροντος του Γ.Ν. “Ασκληπίέίο Βουλάς”
[ΑΔΑ: Ω9Β14690ΩΑ-Μ4Β].
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έξοπλίσμος, πάντοπωλέίο).
- μίά (1) έτάίρέίά δέν έίχέ κάμίά άπολυτως (προγένέστέρη η μέτάγένέστέρη)
συμμέτοχη σέ οίάδηποτέ δίάγωνίστίκη δίάδίκάσίά προμηθέίάς του Δημοσίου μέ
ομοίογένη άγάθά, κάί τέλος,
- τρέίς (3) έτάίρέίές έμφάνίζοντάν κάτά το ίδίο χρονίκο δίάστημά μέ τίς υπο κρίση
άνάθέσέίς νά προσφέρουν (έίτέ στίς ίστοσέλίδές τους έίτέ ως συμμέτέχουσές σέ
έτέρους δημοσίους δίάγωνίσμους) τά ίδίά έίδη σέ χάμηλοτέρές τίμές.
Εξ ολων των άνωτέρω προκυπτέί άνένδοίάστά οτί η κάτάγγέλλομένη οχί μονο
πάράβίάζέ η/κάί κάτάστράτηγουσέ κάτά συστημά κάί κάτ’ έξάκολουθηση τίς
κέίμένές δίάτάξέίς άνάφορίκά μέ τον τροπο κάί τη δίάδίκάσίά έπίλογης των
άνάδοχων, άλλά έτί πέράίτέρω έπέλέγέ, κάτά μέίζονά λογο, ως άνάδοχους,
έτάίρέίές “μιας χρήσεως”, που δέν έίχάν κάμίά προηγουμένη έμπορίκη
δράστηρίοτητά, δέν δίέθέτάν γράφέίά, προσωπίκο η ίστοσέλίδά, δέν έίχάν
μέτάσχέί ποτέ σέ κάποίον δημοσίο δίάγωνίσμο, ένω ένίοτέ δέν υφίστάντο κάν ως
νομίκές οντοτητές έως κάί μίά ημέρά πρίν άπο την έπίλογη τους άπο την Γ.Γ.Α.Π, η
οποίά - άγνωστο πώς (!) - γνωρίζέ οχί μονο την υπάρξη τους, άλλά κάί την
κάτάλληλοτητά κάί έπάρκέίά τους γίά την έκτέλέση της έκάστοτέ προμηθέίάς,
άνάθέτοντάς σέ άυτές συμβάσέίς έκάτοντάδων χίλίάδων έυρω, κάί μάλίστά σέ
τίμές προδηλως άσυμφορές γίά το Δημοσίο.
Συνέπως, έν προκέίμένω, έκτος άπο την άδίάμφίσβητητη διασπάθιση δημοσίου
χρήματος, υφίστάντάί σοβάροτάτές ένδέίξέίς γίά ένδέχομένη τέλέση κί άλλων
πράξέων, οί οποίές προβλέποντάί κάί τίμωρουντάί άπο τίς σχέτίκές δίάτάξέίς πέρί
δίάφθοράς, κάθως κάί άπο τη φορολογίκη νομοθέσίά.
Πάράκάτω πάράτίθέντάί άνάλυτίκά οί έπίμέρους άνάθέσέίς της Γένίκης
Γράμμάτέως Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης, άπο τίς οποίές ζημίωθηκέ η πέρίουσίά
του Ελληνίκου Δημοσίου κάτά το συνολίκο ποσο των 2.191.561,46€.
I. Απολύμανση και απεντόμωση – μυοκτονία των Καταστημάτων Κράτησης
Δυνάμέί των υπ’ άρίθμ. 3/20.3.2020, 7/31.3.2020 κάί 11/24.04.2020 Συμβάσέων
[ΑΔΑΜ: 20SYMV00650837, 20SYMV006508326 κάί 20SYMV006629119 άντίστοίχά], η

κάτάγγέλλομένη κάτέβάλέ, υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της κάί μέ την
έπίκληση της κάτέπέίγουσάς άνάγκης πέρίορίσμου της δίάσποράς του κορωνοίου
COVID-19, στην έτάίρέίά “ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” το
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συνολικό ποσό των 506.740 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) γίά την άπολυμάνση μέ 2
έφάρμογές των 34 Κάτάστημάτων Κράτησης της χωράς, συνολίκης έπίφάνέίάς
44.440,45 τμ., του Ιδρυμάτος Αγωγης Αρρένων Βολου κάί των 120 υπηρέσίάκων
τους οχημάτων, κάθως κάί γίά την άπέντομωση κάί μυοκτονίά μέ 1 έφάρμογη των
χωρων των άνω Κάτάστημάτων.
Το ως άνω άντίκέίμένο έργάσίων ανατέθηκε απευθείας στην προάνάφέρομένη
μονοπροσωπη ΙΚΕ μέ τρέίς (3) δίάδοχίκές άποφάσέίς της Γένίκης Γράμμάτέως
Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης κάί συγκέκρίμένά: (i) μέ την υπ’ άρίθμ. πρωτ:
4675οίκ./19.03.2020 άποφάση γίά την πρωτη έφάρμογη άπολυμάνσης των
Κάτάστημάτων Κράτησης κάί των υπηρέσίάκων τους οχημάτων άντί του
συνολίκου ποσου των 180.000€ μέ ΦΠΑ [ΑΔΑΜ: 20AWRD006457317], (ii) μέ την
υπ’ άρίθμ. πρωτ: 4939οίκ./30.03.2020 άποφάση γίά την άπέντομωση κάί
μυοκτονίά των άνω Κάτάστημάτων άντί του συνολίκου ποσου των 146.940€ μέ
ΦΠΑ

[ΑΔΑΜ:

20AWRD006496686]

κάί

(iii)

μέ

την

υπ’

άρίθμ.

πρωτ:

6059οίκ./23.04.2020 άποφάση γίά τη δέυτέρη έφάρμογη άπολυμάνσης των άνω
Κάτάστημάτων κάί των οχημάτων τους άντί του συνολίκου ποσου των 179.800€
μέ ΦΠΑ [ΑΔΑΜ: 20AWRD006608187].
Κάτ’ άρχάς, οί ως άνω άνάθέσέίς έγίνάν κάτά πάράβάση του ένωσίάκου κάί
έθνίκου δίκάίου, κάθως άφορουσάν σέ κάτάφάνως ομοίογένέίς υπηρέσίές,
συνολίκης άξίάς άνω των ορίων των 139.000€, κάί, ως έκ τουτου, απαγορευόταν
- άκομη κάί υπο τίς συνθηκές της υγέίονομίκης κρίσης - η κάτάτμηση του φυσίκου
άντίκέίμένου των συμβάσέων κάί η άνάθέση του υπο τη μορφη χωρίστων
τμημάτων, οπως έγίνέ έν προκέίμένω μέ τον δίάχωρίσμο των υπηρέσίων της
άπολυμάνσης άπο έκέίνές της άπέντομωσης - μυοκτονίάς. Εξάλλου κάί σέ κάθέ
πέρίπτωση, έκαστη έκ των δυο συμβάσέων άπολυμάνσης υπέρέβάίνέ αυτοτελώς - το ποσο των 139.000€ (άνέυ ΦΠΑ), άνω του οποίου έπίβάλλέτάί,
βάσέί των υπέρίσχυοντων κάνονων του ένωσίάκου δίκάίου, οί συμβάσέίς νά
συνάπτοντάί οχί μέ άπέυθέίάς άνάθέση, άλλά κάτοπίν δίένέργέίάς άνοίκτης η
κλέίστης δίάδίκάσίάς, η έστω

μέ δίάπράγμάτέυση χωρίς προηγουμένη

δημοσίέυση.
Η έν λογω άνάδοχος δεν είχε καμία απολύτως σχέση μέ άπολυμάνσέίς,
άπέντομωσέίς κάί μυοκτονίές μέχρί τίς υπο κρίση άνάθέσέίς άπο τη Γ.Γ.Α.Π, οί
οποίές έίνάί έως και σήμερα οί μόνες συμβάσέίς που η έν λογω ΙΚΕ έχέί συνάψέί
[11]

μέ οποίονδηποτέ δημοσίο Φορέά κάί Οργάνίσμο η οποίοδηποτέ άλλο νομίκο
προσωπο του Ελληνίκου Δημοσίου, οπως τουτο προκυπτέί κάί άποδέίκνυέτάί άπο
τά στοίχέίά που έχουν δημοσίέυθέί στο Κέντρίκο Ηλέκτρονίκο Μητρωο Δημοσίων
Συμβάσέων (‘ΚΗΜΔΗΣ) κάί στο Προγράμμά ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’.
Προκέίτάί γίά έτάίρέίά που συστηθηκέ τον Νοέμβρίο του έτους 2018, μέ έτάίρίκο
κέφάλάίο μολίς έκάτο (100) έυρω κάί μέ κάτάστάτίκους σκοπους την
έκμέτάλλέυση κάί δίοργάνωση έμπορίκων έκθέσέων κάί σέμίνάρίων, την πάροχη
υπηρέσίων δημοσίων σχέσέων κάί marketing, την λίάνίκη κάί χονδρίκη έμπορίά
κοσμημάτων κάί άξέσουάρ, το έμπορίο γλυκίσμάτων, έίδων σοκολάτάς κάί
δίάτροφης κάί την έκμέτάλλέυση δίάμέρίσμάτων κάί κάτάλυμάτων μέσω της
πλάτφορμάς βράχυχρονίων μίσθωσέων “Airbnb”. Απο τά στοίχέίά δημοσίοτητάς
της Υπηρέσίάς του Γ.Ε.ΜΗ προκυπτέί οτί η ως άνω έτάίρέίά δεν έχει δημοσιεύσει
ποτέ Ισολογισμό γίά οίάδηποτέ έτάίρίκη χρηση. Απο τά στοίχέίά της ίδίάς ως
άνω Υπηρέσίάς προκυπτέί, έπίσης, οτί η σχέτίκη τροποποίηση του κάτάστάτίκου
της άνωτέρω ΙΚΕ, μέ την οποίά προστέθηκε στους σκοπους της η πάροχη
υπηρέσίων καθαρισμών και απολυμάνσεων, δημοσιεύθηκε στο μητρωο του
Γ.Ε.ΜΗ στίς 20 Μαρτίου 2020, δηλάδη μία ημέρα μετά την ημέρομηνίά της α΄
ανάθεσης άπο τη Γ.Γ.Α.Π (19 Μαρτίου) κάί την ίδια άκρίβως ημέρα μέ την
υπογραφή της ά΄ έκ των άνω συμβάσέων (20 Μαρτίου)!
Πέράίτέρω, η άνω άνάδοχος δεν διέθετε κάν την ειδική άδεια άσκησέως
έπάγγέλμάτος γίά υπηρέσίές άπέντομωσης κάί μυοκτονίάς, ουτέ ομως
πέρίλάμβάνοτάν στο δημοσίο μητρωο των άδέίοδοτημένων έτάίρέίων γίά
πράγμάτοποίηση τέτοίων έργάσίων που τηρέίτάί στο Υπουργέίο Αγροτίκης
Ανάπτυξης, κάίτοί τουτο έίνάί εκ του νόμου προαπαιτούμενο γίά την άνάληψη
κάί έκτέλέση άυτων11.
Επίπροσθέτως δέ, άποκάλυφθηκέ - κάτοπίν άλλέπάλληλων σχέτίκων έρωτησέων
Βουλέυτων προς το Υπουργέίο Προστάσίάς του Πολίτη 12 - οτί η έν λογω υπηρέσίά
(άπέντομωσης κάί μυοκτονίάς) δεν παρασχέθηκε καν άπο την ίδίά την άνάδοχο,
άλλά άπο τρίτές έτάίρέίές (άδέίοδοτημένές κάί έγγέγράμμένές στο ως άνω
11.

Πρβλ. την υπ’ άρίθμ. 183897/1985 άποφάση του Υπ. Γέωργίάς [ΦΕΚ Β΄ 655/1985] κάί την
υπ’ άρίθμ. 323/4883/2015 ΚΥΑ [ΦΕΚ Β΄ 163/2015].
12. Πρβλ. τίς άπο 24.04.2020, 25.04.2020, 27.04.2020 κοίνοβουλέυτίκές έρωτησέίς, κάθως κάί
την άπο 05.05.2020 Αίτηση Κάτάθέσης Εγγράφων προς το Υπουργέίο ΠΡΟ.ΠΟ, σέ συνδυάσμο
μέ τίς έν θέμάτί άπάντησέίς κάί τά σχέτίκά έγγράφά που πάράσχέθηκάν στη Βουλη.
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Μητρωο), στίς οποίές η τέλέυτάίά ανέθεσε ως υπεργολαβία το σύνολο του
έργου, πάροτί τουτο απαγορευόταν ρητά άπο το άρθρο 6 πάρ. 6 της
προάνάφέρθέίσάς μέ άρίθμ. 7/31.3.2020 Συμβάσης που συνάψέ μέ τη Γένίκη
Γράμμάτέά Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης.
Απολυτως ένδέίκτίκο του μέγέθους της ζημίάς που προκάλέσάν στο Δημοσίο οί ως
άνω άνάθέσέίς της Γ.Γ.Α.Π. έίνάί το γέγονος οτί τρέίς άπο τίς οκτω έτάίρέίές υπέργολάβους έίχάν πάράσχέί κάί στο πάρέλθον άντίστοίχές υπηρέσίές σέ
Κάτάστημάτά Κράτησης άνά την έπίκράτέίά, μέ χρέωσέίς άνά έφάρμογη στο 1/3
η άκομη κάί στο 1/4 του ποσου που δάπάνηθηκέ μέ την υπο κρίση άνάθέση γίά
κάθέ Κάτάστημά (κάτ’ άνάλογίά του έμβάδου του).
Εξίσου ένδέίκτίκές γίά την τάξη της ζημίάς έίνάί κάί οί άπο 13.03.2020, 16.04.2020
κάί 08.05.2020 άποφάσέίς του Υπουργέίου Εσωτέρίκων γίά δίάφορές έφάρμογές
άπολυμάνσης κάί έντομοκτονίάς όλων των κτίρίων οπου στέγάζοντάί οί
υπηρέσίές του άνω Υπουργέίου άντί ποσου 3.258,81€, 751,75€ κάί 3.008,14€
άντίστοίχά [ΑΔΑ:ΩΥ1Ρ46ΜΤΛ6-Φ2Κ, ΨΩΖ446ΜΤΛ6-Π94 κάί 6ΧΦΜ46ΜΤΛ6-7ΙΖ], η άπο
27.03.2020 άποφάση του Υπουργέίου Υποδομων & Μέτάφορων γίά υπηρέσίές
άπολυμάνσης της ΥΠΑ στον Αέρολίμένά Θέσσ/κης άντί ποσου 990€ [ΑΔΑ:
96ΨΙ465ΧΘΞ-ΝΘ9] κάί, τέλος, η άπο 19.10.2020 άποφάση της Δ/νσης Αστυνομίάς

Νοτ/κης Αττίκης γίά την άπολυμάνση, άπέντομωση κάί μυοκτονίά χωρων
έπίφάνέίάς 6.158 τ.μ κάί 65 οχημάτων άντί ποσου 2.700€ [ΑΔΑ: Ψ7ΡΙ46ΜΤΛΒ3ΩΑ]!

Πληρη, βέβάίά, απόδειξη του δυσθέωρητου υψους της προκληθέίσάς ζημίάς στην
πέρίουσίά του Δημοσίου πάρέχέί ο κάτωθί Πίνάκάς, ο οποίος πέρίλάμβάνέί τά
έκάστοτέ ποσά άνά έφάρμογη που έχουν κάτάβάλέί κάτά κάίρους - τοσο πρίν οσο
κάί μέτά τίς υπο κρίση άνάθέσέίς - τά Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς μέ
αυτοτελείς άνάθέσέίς κάί συμβάσέίς γίά άνάλογές υπηρέσίές άπολυμάνσης κάί
άπέντομωσης - μυοκτονίάς.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Α.Κ.Κ.ΑΓΙΑΣ
Α.Κ.Κ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΜΒΑΔΟ
(τ.μ.)

988,20
1.280,45

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ/Α ΣΥΝΟΛΟ
κόστος/εφαρμογή
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕΝΤΟΜΩΣΗ/ΜΥ (συμπ. ΦΠΑ)
ΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΔΑ/ΑΔΑΜ
κόστος/εφαρμογή
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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ΑΔΑ/ΑΔΑΜ

κόστος/εφαρμογή
ΑΔΑ/ΑΔΑΜ

-

-

-

995,00€

995,00€

6ΗΧΖ46ΨΧ0Ρ-ΜΑΖ

Α.Κ.Κ.ΤΙΡΥΝΘΑΣ
Κ.Α.Υ.Φ.
Ε.Κ.Ν.Ν. ΑΥΛΩΝΑ
Ε.Κ.Ν.Ν. ΒΟΛΟΥ

1.312,25
144,10
1.073,77
232,80

-

-

514,60€

310,00€

ΨΨΡΞ46Ψ8ΟΥ-67Β

ΨΨΡΞ46Ψ8ΟΥ-67Β

-

-

824,60€

1.160€ (ετήσια)

1.160,00€

9ΩΙΝ46ΜΤΛΒ-ΟΝΑ

Ι.Α.Α.Α. ΒΟΛΟΥ
Ε.Α.Κ.Ν.Ν.
ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ
Ε.Α.Κ.Ν.Ν. ΕΛΕΩΝΑ

(124,00€)

446,00€

21SYMV008204681

7ΘΝΥ46ΨΧΙΖ-Β1Δ

1.191,11

1.000,00€

446,00€
1.000,00€

ΩΥ1Φ46ΨΧ0Κ-4ΕΙ

432,00

1.240,00€ (ετήσια)

1.240,00€

ΩΤΥ446ΨΧΘΞ-ΑΔΠ

Ε.Κ.Υ.Κ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Κ.Κ.
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Κ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Κ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.159,06
1.236,34

3.690,24€

2.600,00€

64ΚΠ46ΨΧΙΙ-ΑΚΝ

ΨΒΗΟ46ΨΧΙΙ-Ψ3Η

868,00€
ΩΡΦ9ΟΡΗΠ-ΥΑΞ

834,00

6.290,24€

1.500,00€

2.368,00€

ΩΜΡ2ΟΡΗΠ-Β7Ζ

1.200,00€ (ετήσια)

1.200,00€

ΨΨΥ146ΨΧΘΓ-26Τ

427,94

868,00€

868,00€

9ΒΚΙ46ΜΤΛΒ-ΚΚ3

ΩΡΨΨ46ΧΘΜ-74Κ

2.400,00

1.736,00€

496,00€

496,00€

ΨΠΘ8ΟΛΡΣ-7ΥΑ

Κ.Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΩΝΑ

2.821,03

Κ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ

2.400,00

434,00€

620,00€

9ΕΚ46ΨΧΘ1-Ι28

6ΕΜΘ46ΨΘ1-ΟΩΝ

1.054,00€
1.488,00€

1.488,00€

ΨΦΞΣΟΡΕ5-Φ7Ι

Κ.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1.645,15

124,00€

155,00€

6ΧΥΟ46ΨΧ0Ξ-ΤΜΨ

ΩΜΧ046ΨΧ0Ξ-9Γ8

294,94

279,00€
260,00€

260,40€

Ω8Ξ0ΙΡΗΗ-ΑΒ2

Κ.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

860,85

248,00€

248,00€

9ΥΛΥ46ΨΧΘΙ-ΙΗΗ

Κ.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

721,30

334,80€

334,80€

Ω02246ΨΧ00-Λ25

Κ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

188,30

260,40€

260,40€

ΡΦ6ΡΟΞΒΤ-Ρ2Α

Κ.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ι
Κ.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ IΙ

5.589,83

2.598,05€

2.598,05€

20SYMV006930949

849,23

3.500,00€

3.500,00€

21AWRD008469742

Κ.Κ. ΚΩ

249,16

409,50€

409,50€

67ΦΓ46ΜΤΛΒ-ΝΚΩ

Κ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

2.559,39

396,80€

396,80€

6ΟΣΦ46ΨΧ0Φ-57Ν

Κ.Κ.
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
Κ.Κ. NAΥΠΛΙΟΥ

1.845,00

550,00€

550,00€

21SYMV008434198

1.116,00

365,80€

365,80€

ΩΕΧ146ΨΧ0Ι-ΥΒΨ

Κ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Κ.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ

201,98

595,00€

209,56€

ΩΕ1Ξ46ΨΧ0Θ-ΨΧ4

9ΚΞΛ46ΨΧ0Θ-Κ0Α

2.350,00

804,56€
1.125,00€
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1.125,00€

20AWRD00746685

Κ.Κ. ΠΑΤΡΑΣ

2.088,51

Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2.400,00

Κ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

759,99€

271,93€

20AWRD006757218

ΩΚ4Δ46ΨΧΘΘ-14Υ
21AWRD008507045

421,60€

437,00€

Ψ5ΞΡ46ΜΤΛΒ-Ψ9Θ

ΨΧΡ246ΨΧΘΤ-ΥΧ4

1.031,92€
858,60€

234,86

1.125,00€

415,00€

20REQ006195692

Κ.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

545,00

565,00€

565,00€

9ΜΒ146ΨΧΘΔ-ΤΦΩ

Κ.Κ. ΧΑΝΙΩΝ

2.400,00

Κ.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2.480,00€

450,00€

6ΘΥΜ46ΨΧ0Τ-ΒΒ5

21SYMV008316481

2.930,00€

361,90

257,40€

257,40€

ΩΝΚΧ46ΨΧ03-ΑΤΧ

(Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.
Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

130

1.370,00€

ΥΠ. ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΗ

(1.370,00€)

ΩΕ1Ι46ΜΤΛΒ-3ΨΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

(συμπ. ΦΠΑ)

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

38. 858,07€

ΣΥΝΟΛΟ
(συμπ. ΦΠΑ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

180.000€
146.940€
ΑΔΑΜ: 20AWRD006457317 ΑΔΑ: 968Β46ΜΤΛΒ-ΩΚΥ
179.800€
ΑΔΑ: 968Β46ΜΤΛΒ-ΩΚΥ

326.940€

179.800€

ΣΥΝΟΛΟ:

506.740€

Απο την έπίσκοπηση των άνάφέρομένων στον άνω Πίνάκά άποφάσέων
άπολυμάνσης κάί άπέντομωσης/μυοκτονίάς σέ κάθέ ένά άπο τά Κάτάστημάτά
Κράτησης της χωράς κάτά τά έτη 2019, 202013 κάί 2021, οί οποίές (άποφάσέίς)
έχουν άνάρτηθέί στο “ΚΗΜΔΗΣ” κάί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, κάθως κάί της άπο
26.03.2020 άποφάσης άνάθέσης του Δ/ντη της Αστυνομίάς Δυτίκης Αττίκης γίά
άπολυμάνση/άπέντομωση/μυοκτονίά των 130 υπηρεσιακών οχημάτων της
άνω Δίέυθυνσης, συνολίκου ποσου 1.370 ευρώ14, προκυπτέί κάί άποδέίκνυέτάί
άδίάμφίσβητητά οτί γίά μίά έφάρμογη άπολυμάνσης κάί μίά έφάρμογη
άπέντομωσης/μυοκτονίάς γίά τίς οποίές η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην άνω έτάίρέίά το
13.

Ορίσμένές δέ έξ άυτων έκδοθηκάν κάτά την ίδίά χρονίκη πέρίοδο, άκομη κάί την ίδίά
ημέρά, μέ τίς υπο κρίση άνάθέσέίς.
14. Η δάπάνη της έν λογω άποφάσης, που άφορά σέ τάυτοσημη πάροχη υπηρέσίάς μέ την
άντίστοίχη των υπο κρίση άνάθέσέων (άπολυμάνση 130 υπηρέσίάκων οχημάτων),
πέρίέληφθη στον Πίνάκά προκέίμένου νά έίνάί άπολυτως συγκρίσίμά τά μέγέθη.

[15]

συνολίκο ποσο των 326.940 ευρώ, τά Κάτάστημάτά Κράτησης κάτέβάλάν
άντίστοίχά, μέ άυτοτέλέίς συμβάσέίς, το συνολίκο ποσο των 38.858,07 ευρώ, μέ
την δίάφορά, συνέπως, νά άνέρχέτάί σέ 288.081,93 ευρώ, ποσο που άντίστοίχέί
στη ζημίά του Δημοσίου άπο τίς δυο άυτές άνάθέσέίς της Γ.Γ.Α.Π.
Δοθέντος οτί η κάτάγγέλλομένη άνέθέσέ στην ως άνω έτάίρέίά κάί β΄ έφάρμογη
άπολυμάνσης, άντί του ποσου των 179.800€, η οποίά (υπηρέσίά) έάν υλοποίέίτο
άπο τά ίδίά τά Κάτάστημάτά Κράτησης δέν θά υπέρέβάίνέ, βάσέί των
προάνάφέρομένων

άποφάσέων,

(συνυπολογίζομένου

του

κοστους

το
της

συνολίκο

ποσο

άπολυμάνσης

των

των

20.000€

υπηρέσίάκων

οχημάτων), κάθίστάτάί σάφές οτί η ζημία για το Δημόσιο από τις
συγκεκριμένες τρεις αναθέσεις της Γ.Γ.Α.Π άνηλθέ στο συνολίκο ποσο των
447.881,93 ευρώ (ητοί: 506.740€ - 38.858,07€ - 20.000€), κάί κάτοπίν άφάίρέσης
του άνάλογουντος ποσου ΦΠΑ, στο ποσό των 361.195,11 ευρώ.
II. Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και ειδών καθαρισμού και
απολύμανσης για τα Καταστήματα Κράτησης
Δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 8/08.04.2020 Συμβάσης [ΑΔΑΜ: 20SYMV006553620], η
κάτάγγέλλομένη κάτέβάλέ, υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της κάί μέ την
έπίκληση της κάτέπέίγουσάς άνάγκης πέρίορίσμου της δίάσποράς του κορωνοίου
COVID-19, στην έτάίρέίά “EX PAPPA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” το συνολικό ποσό των
213.400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ υψους 19.248€) γίά την προμηθέίά έίδων άτομίκης
υγίέίνης κάί έίδων κάθάρίσμου κάί άπολυμάνσης γίά ολά τά Κάτάστημάτά
Κράτησης της χωράς κάί συγκέκρίμένά γίά την προμηθέίά: (i) 7.500 λίτρων
άλκοολουχου κάθάρίστίκου γένίκης χρησης μέ ηπίά άντίσηπτίκη δράση (γίά
χωρους), (ii) 6.000 λίτρων άλκοολουχου κάθάρίστίκου έπίφάνέίων μέ ηπίά
άντίσηπτίκη δράση, (iii) 2.000 λίτρων άλκοολουχου κάθάρίστίκου gel χέρίων μέ
ηπίά άντίσηπτίκη δράση, (iv) 2.000 λίτρων άλκοολουχου υγρου κάθάρίστίκου
χέρίων μέ ηπίά άντίσηπτίκη δράση, (v) 9.000 λίτρων χλωρίου γένίκης χρησης, (vi)
2.000 λίτρων πάχυρρέυστου χλωρίου γένίκης χρησης, (vii) 7.000 λίτρων
κάθάρίστίκου γένίκης χρησης, (viii) 6.000 λίτρων υγρου σάπουνίου χέρίων, (ix)
7.500 λίτρων σάμπουάν κάί (x) 7.500 λίτρων άφρολουτρου.
Η

έν

λογω

προμηθέίά

ανατέθηκε

απευθείας

στην

προάνάφέρομένη

μονοπροσωπη ΙΚΕ μέ την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 4956οίκ./03.04.2020 άποφάση της
[16]

Γένίκης Γράμμάτέως Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης, κάτοπίν της άπο 30.03.2020
προσφοράς της άνω έτάίρέίάς [ΑΔΑ: ΨΩΜΝ46ΜΤΛΒ-40Π].
Κάτ’ άρχάς, δέον οπως τονίσθέί οτί η συγκέκρίμένη άνάθέση έγίνέ κατά προφανή
παράβαση των δίάτάξέων των Ευρωπάίκων Οδηγίων πέρί δημοσίων συμβάσέων
(οπως άυτές έχουν ένσωμάτωθέί στο ν. 4412/2016), κάθως το οίκονομίκο της
άντίκέίμένο υπέρέβάίνέ κάτά πολυ το ποσο των 139.000 έυρω (ένέπίπτέ, δηλάδη,
στίς συμβάσέίς άνω των ορίων, γίά τίς οποίές άποκλέίστίκη έφάρμογη έχουν οί
προάνάφέρομένές δίάτάξέίς κάί όχι εκείνες των Π.Ν.Π) κάί, συνέπως, ητάν
υποχρεωτική γίά την Ανάθέτουσά Αρχη - άκομη κάί υπο τίς έξάίρέτίκές
πέρίστάσέίς της υγέίονομίκης κρίσης - η προσφυγη στην άνοίκτη η κλέίστη
δίάδίκάσίά μέ συντέτμημένές προθέσμίές (άρθρ. 27 §4 κάί 28 § 7 άντίστοίχά του ν.
4412/2016), η έστω σέ δίάπράγμάτέυση χωρίς προηγουμένη δημοσίέυση (άρθρ.
32 §2γ΄ του ως άνω νομου).
Δέον, έπίσης, οπως υπογράμμίσθέί οτί η άνω άνάθέση ουδόλως πέρίέλάμβάνέ (ως
έδέί) την άκρίβη πέρίγράφη των υπο προμηθέίά έίδων ως προς τίς τέχνίκές
προδίάγράφές κάί τά ποίοτίκά τους χάράκτηρίστίκά15, προκέίμένου νά δυνάτάί
νά έλέγχθέί η συμμορφωση άυτων μέ τά ίσχυοντά δίέθνη κάί έυρωπάίκά προτυπά
άσφάλέίάς, κάτάλληλοτητάς κάί άποτέλέσμάτίκοτητάς, κάθως κάί έάν τά
συγκέκρίμένά έίδη δίέθέτάν η οχί τίς άπάίτουμένές έγκρίσέίς κάί άδέίές άπο τον
ΕΟΦ ως προίοντά συμβάτά γίά την έκάστοτέ προορίζομένη χρηση, οπέρ κάί χρηζέί
δίέρέυνησης στο πλάίσίο της δίένέργηθησομένης δίκάστίκης έρέυνάς.
Το μονάδίκο δέ κρίτηρίο που πληρουσέ η συγκέκρίμένη άνάθέση ητάν άυτο της
απόλυτης αδιαφάνειας, κάθως “επιστρατεύθηκε” (κάί ουχί έπέλέγη) έτάίρέίά
“μιας χρήσεως”, η οποίά ίδρυθηκέ αποκλειστικά γίά νά άνάλάβέί την έν λογω
προμηθέίά, υψους 213.400 έυρω (πλέον ΦΠΑ), τουτου άποδέίκνυομένου
πέρίτράνά άπο το οτί η “άνάδοχος” έτάίρέίά συστηθηκέ στίς 29.03.2020, δηλάδη
μίά (1) μόλις ημέρα πριν άπο την υποβολη της “προσφοράς” της προς την Γ.Γ.Α.Π,
μέ έτάίρίκο κέφάλάίο μολίς 3.000 ευρώ, δεν διέθετε γραφεία και αποθήκες,
δεν απασχολούσε υπαλλήλους, δεν είχε ιστοσελίδα και σταθερό τηλέφωνο,
δεν έχει δημοσιεύσει έως σήμερα Ισολογισμό στο Γ.Ε.ΜΗ, δεν έχει μετάσχει
15.

Πρβλ. ολως ένδέίκτίκως την άνάλυτίκη πέρίγράφη των τέχνίκων προδίάγράφων άνάλογων
έίδων σέ σχέτίκη Δίάκηρυξη του Δ. Αθηνάίων κάί σέ Προσκληση Εκδηλωσης Ενδίάφέροντος
του Νοσοκομέίου “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” [ΑΔΑ: ΩΥΥ2Ω6Μ-Β9Ν κάί ΩΡ5746907Γ-ΨΡ0
άντίστοίχά].
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σέ οίάδηποτέ (δίάγωνίστίκη η άλλη) δημοσίά δίάδίκάσίά, ούτε έχει αναλάβει
κάποίά άλλη προμήθεια η έχέί έκτέλέσέί κάποίά άλλη υπηρέσίά σέ οποίονδηποτέ
δημοσίο Φορέά κάί Οργάνίσμο η οποίοδηποτέ άλλο νομίκο προσωπο δημοσίου η
ίδίωτίκου δίκάίου η/κάί φυσίκο προσωπο, πάυοντάς ουσίάστίκά κάθέ λέίτουργίά
της άμέσως μέτά άπο τη συγκέκρίμένη άνάθέση!
Ποίος άκρίβως “κρυβόταν” πίσω άπο την μονη έτάίρο της άνω ΙΚΕ, η οποίά - οπως
προκυπτέί άπο τη σχέτίκη Κάτάστάση Ασφάλίσμένου ΙΚΑ - έργάζοτάν ως
υπάλληλος σέ κάτάστημά ρουχων μέ μηνίάίές άποδοχές 340 έυρω μέχρί τον
Φέβρουάρίο του 2019 κάί έν συνέχέίά μέ 224 έυρω μέχρί κάί την λυση της
έργάσίάκης της σχέσης τον Αυγουστο του 2019 (κάί, άρά, έίνάί εξαιρετικά
απίθανο να διέθετε η ίδια το κεφάλαιο για την αγορά των υπό προμήθεια
αγαθών) θά άποκάλυφθέί άπο τη σχέτίκο έρέυνά που θά (πρέπέί νά) δίένέργηθέί
άπο τίς άρμοδίές Αρχές κάί Υπηρέσίές στίς κίνησέίς των τράπέζίκων λογάρίάσμων
τοσο της ίδίάς οσο κάί της ως άνω έτάίρέίάς!
Αψέυδη, έξάλλου, άποδέίξη του οτί η συγκέκρίμένη προμηθέίά “εφευρέθηκε” γίά
νά άνάτέθέί στη συγκέκρίμένη έτάίρέίά κάί, άντίστροφως, οτί η έν λογω έτάίρέίά
“συστήθηκε” γίά νά άνάλάβέί τη συγκέκρίμένη “δουλειά”, άποτέλέί (κάί) το
γέγονος οτί πρώτα υπέβληθη η προσφορά της έτάίρέίάς (30.03.2020) κάί μετά
άποφάσίστηκέ άπο την Γ.Γ.Α.Π η σχέτίκη δέσμέυση πίστωσης ποσου γίά τη
συγκέκρίμένη δάπάνη (02.04.2020)!! Εν άλλάίς λέξέσί, η συστάθέίσά στίς
29.03.2020 “EX PAPA ΙΚΕ” υπέβάλέ στίς 30.03.2020 προσφορά υψους 213.400€
(πλέον ΦΠΑ) γίά προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς κάί έίδων άτομίκης υγίέίνης γίά
τά Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς, χωρίς νά υπάρχέί κάν σχέτίκη άποφάση
άπο την άρμοδίά Υπηρέσίά πέρί της δηθέν άνάγκης προμηθέίάς άυτων! Είνάί
άγνωστο κάί άξίο άπορίάς πως η άνω έτάίρέίά γνωρίζέ τάχά την άνάγκη των
Κάτάστημάτων Κράτησης γίά προμηθέίά τέτοίων έίδων πρίν άπο την ίδίά την
Υπηρέσίά!
Όλως τυχάίως βέβάίά, άμέσως μέτά την υποβολη της προσφοράς η Γ.Γ.Α.Π.
“διαπιστώνει” την άνάγκη της έν λογω προμηθέίάς κάί δέσμέυέί, την ίδίά κίολάς
ημέρά,

ως πίστωση δάπάνης το ίδίο άκρίβως ποσο που (έπίσης, ολως

συμπτωμάτίκά) έίχέ προσφέρέί η άνω έτάίρέίά, ένω τάυτοχρονως «ελέγχει,
διασταυρώνει και επαληθεύει την οικονομική φερεγγυότητα, την επαγγελματική
επάρκεια και καταλληλότητα» της νέοσυστάτης έτάίρέίάς (κάίτοί δέν υπηρχέ
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κάνένά δίάθέσίμο στοίχέίο έπ’ άυτων!), κάθως κάί την «τεχνική αρτιότητα της
προσφοράς της» (κάίτοί άυτη δέν πέρίέλάμβάνέ κάν τά άνάγκάίά τέχνίκά κάί
ποίοτίκά χάράκτηρίστίκά των προίοντων), κί έτσί την έπομένη (03.04.2020) της
άνάθέτέί τη συγκέκρίμένη, ίδίάίτέρως μέγάλη σέ ποσοτητές κάί σέ άξίά,
προμηθέίά!
Αν, μάλίστά, ολά τά πάράπάνω συνδυάστουν μέ τίς κάτωθί άποφάσέίς
προμηθέίάς που έχουν δημοσίέυθέί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, άπο τίς οποίές άποδέίκνυέτάί
οτί η συντριπτική πλειονότητα των Κάτάστημάτων Κράτησης της χωράς
προέβη αυτοτελώς κάτά την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο (κάί μάλίστά
δυνάμέί σχέτίκων άποφάσέων της ίδίάς της Γ.Γ.Α.Π!) σε προμήθεια ανάλογων
ειδών με εκείνα της επίμαχης ανάθεσης, συνηθως δέ σέ άρκέτά χάμηλοτέρές
τίμές σέ σχέση μέ έκέίνές που άνάγράφοντάί στην υπο έλέγχο συμβάση,
έγέίροντάί σοβάρά έρωτημάτίκά οχί μονο γίά την άνάγκάίοτητά της έν λογω
άνάθέσης, άλλά κάί γίά το έάν τέλίκά πάράδοθηκάν άπο την άνάδοχο στά
Κάτάστημάτά Κράτησης τά προάνάφέρομένά έίδη, πολλω δέ μάλλον κάτά τη
συμφωνημένη ποσοτητά!
Κάί τουτο, δίοτί έίνάί προφάνές οτί, έάν έίχάν πράγμάτί πάράδοθέί τά
συγκέκρίμένά έίδη κάθάρίοτητάς κάί άτομίκης υγίέίνης στά Κάτάστημάτά
Κράτησης, ουδεμία απολύτως χρεία θά υπηρχέ γίά τάυτοχρονη κάί πάράλληλη
προμηθέίά των ίδίων έίδων άπο τά άνω Κάτάστημάτά, οπως τουτο προκυπτέί
άπο τά κάτωθί στοίχέίά που άνάρτηθηκάν στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”:
το άπο 03.04.2020 άίτημά του Α.Κ.Κ. Αγίάς Χάνίων κάί η υπ’ άρίθμ.
5476/13.04.2020 άποφάση της Γ.Γ.Α.Π γίά δέσμέυση πίστωσης υψους 1.867,74€
γίά προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς κάί άτομίκης υγίέίνης άπο το άνω
Κάτάστημά, οί άπο 31.03.2020 κάί 16.04.2020 άποφάσέίς του Δ/ντη του Α.Κ.Κ.
Κάσσάνδράς γίά δέσμέυση πίστωσης υψους 1.500€ κάί 4.741,20€ άντίστοίχά γίά
προμηθέίά υγέίονομίκου υλίκου κάί έίδων κάθάρίοτητάς, η άπο 23.03.2020
Συμβάση προμηθέίάς του Α.Κ.Κ.Ε. Τίρυνθάς, τά άπο 06.04.2020 κάί 07.04.2020
έγγράφά της Κ.Α.Υ. Φυλάκων γίά δέσμέυση πίστωσης υψους 3.206,64€ γίά την
άγορά έίδων κάθάρίοτητάς κάί υγίέίνης, η υπ’ άρίθμ. 4993/13.04.2020 άποφάση
της Γ.Γ.Α.Π γίά δέσμέυση πίστωσης υψους 7.666,25€ κάί η σέ έκτέλέση άυτης άπο
22.04.2020 άποφάση του Δ/ντη του Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλωνά γίά ίσοποση προμηθέίά
υλίκων κάθάρίοτητάς, η άπο 20.03.2020 άποφάση του Δ/ντη του Ε.Κ.Κ.Ν. Βολου
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γίά προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς άξίάς 1.049,78€, η άπο 23.03.2020 άνάθέση
της Δ/ντρίάς του Ψ.Κ. Κορυδάλλου γίά προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς άξίάς
5.000€, η άπο 31.03.2020 Συμβάση προμηθέίάς υλίκων κάθάρίοτητάς γίά το
Ε.Κ.Υ.Κ. Κορυδάλλου άξίάς 10.000€, οί άπο 11.03.2020, 12.03.2020 κάί
02.04.2020 άποφάσέίς της Δ/ντρίάς του Ε.Κ.Α.Τ.Κ. Ελέωνά Θηβάς γίά προμηθέίά
υλίκων κάθάρίοτητάς κάί έίδων άτομίκης υγίέίνης άξίάς 999,74€, 86,47€ κάί
300,20€ άντίστοίχά, οί άπο 11.03.2020, 23.03.2020 κάί 07.04.2020 άποφάσέίς
του

Δ/ντη

του

Κ.Κ.

Αλίκάρνάσσου

γίά

προμηθέίά

υγέίονομίκου

κάί

άπολυμάντίκου υλίκου άξίάς 442,52€, 99,20€ κάί 295,74€ άντίστοίχά, οί άπο
06.04.2020 κάί 23.04.2020 άποφάσέίς του Δ/ντη του Κ.Κ. Άμφίσσάς γίά
προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς κάί άπολυμάντίκων άξίάς 65,06€ κάί 3.395,41€
άντίστοίχά, η άπο 18.02.2020 άποφάση του Δ/ντη του Κ.Κ. Δομοκου γίά την
κάτάκυρωση σέ τρέίς έτάίρέίές της προμηθέίάς έίδων (μέτάξυ των οποίων κάί
έίδη κάθάρίοτητάς κάί άτομίκης υγίέίνης) άξίάς 55.000€, η άπο 17.03.2020
άποφάση της Δ/ντρίάς του Κ.Κ. Ιωάννίνων γίά την προμηθέίά υλίκων
κάθάρίοτητάς άξίάς 1.640€, οί άπο 27.03.2020 κάί 01.04.2020 άποφάσέίς του
Δ/ντη του Κ.Κ. Κέρκυράς γίά την προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς κάί έίδων
άτομίκης υγίέίνης άξίάς κάί 4.117,48€ κάί 1.135,68€ άντίστοίχά, η άπο
31.03.2020 άποφάση της Δ/ντρίάς του Κ.Κ. Κορυδάλλου ΙΙ γίά την προμηθέίά
υλίκων κάθάρίοτητάς άξίάς 4.000€, η άπο 09.04.2020 άποφάση του Δ/ντη του
Κ.Κ. Λάρίσάς γίά την προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς άξίάς 6.899,89€, η άπο
20.03.2020 άποφάση του Δ/ντη του Κ.Κ. Μάλάνδρίνου γίά την προμηθέίά υλίκων
κάθάρίοτητάς άξίάς 4.999,80€, η υπ’ άρίθμ. 5478/09.04.2020 δέσμέυση
πίστωσης της Γ.Γ.Α.Π γίά προμηθέίά υλίκων κάθάρίοτητάς κάί έίδων άτομίκης
υγίέίνης άπο το Κ.Κ. Πάτράς υψους 7.019,02€ κάί η άπο 28.04.2020 άποφάση του
Δ/ντη του άνω Κάτάστημάτος γίά την άνάθέση της έν λογω προμηθέίάς, κάθως
κάί η υπ’ άρίθμ. 1783/13.04.2020 δέσμέυση πίστωσης της Γ.Γ.Α.Π. γίά προμηθέίά
υλίκων κάθάρίοτητάς άπο το Κ.Κ. Χίου υψους 1.500€.
Τέλος, προς πληρη απόδειξη του υψους της ζημίάς που η συγκέκρίμένη (κάθ’ ολά
πάράνομη κάί άδίάφάνης) άνάθέση προκάλέσέ στην πέρίουσίά του Δημοσίου,
πάράθέτουμέ τον κάτωθί συγκρίτίκο Πίνάκά, ο οποίος άποτυπωνέί μέ ένάργέίά
κάί άκρίβέίά τη χαοτική διαφορά μέτάξυ της τίμης που η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ
κάθέ ένά έκ των άνω έίδων κάθάρίσμου κάί άτομίκης υγίέίνης κάί των έκάστοτέ
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τίμων γίά κάθέ ένά άπο άυτά τά έίδη που λοίποί Φορέίς κάί Οργάνίσμοί του
Δημοσίου (μεταξύ των οποίων και Καταστήματα Κράτησης) προμηθέυθηκάν
κάτά την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο έίτέ μέσω άνοίκτης η κλέίστης
δίάγωνίστίκης δίάδίκάσίάς, έίτέ μέσω έρέυνάς άγοράς κάί δίάπράγμάτέυσης
δημοσίέυση, έίτέ, τέλος, άκομη κάί μέσω προσφυγης στη δίάδίκάσίά της
άπέυθέίάς άνάθέσης.
Δίέυκρίνίζέτάί οτί στον κάτωτέρω Πίνάκά πάράτίθέντάί συγκρίτίκά οί τίμές γίά
οκτω (8) μονο έίδη, γίά τά οποίά θά έξάχθέί στη συνέχέίά η δίάφορά,
έξάίρουμένων των άφρολουτρων κάί σάμπουάν κάθως η έλλέίψη γί’ άυτά κάθέ
τέχνίκης προδίάγράφης, κάθίστά άνέφίκτη, άλλως δέ πάντέλως έπίσφάλη, τη
δίένέργέίά οίάσδηποτέ συγκρίτίκης κάτάγράφης κάί κάτ’ άκολουθίά την έξάγωγη
άσφάλους συνολίκου συμπέράσμάτος, ένω πάράλληλά έπίσημάίνέτάί οτί,
προκέίμένου ο έν λογω Πίνάκάς νά πληροί τους γένίκά πάράδέδέγμένους κάνονές
της οίκέίάς έπίστημης, οί άποφάσέίς των ΝΠΔΔ η άλλων δημοσίων Φορέων που
έπίλέχθηκάν άφορουν σέ ομοίογένη έίδη δίάφορων ποσοτητων (μίκροτέρων,
άνάλογων η/κάί μέγάλυτέρων άπο τίς ποσοτητές έκάστου έίδους της έπίμάχης
άνάθέσης).
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ.
Αντ/κής
Πολιτικ.

Γ.Ν.
Κ.Κ.
Κ.Κ.
Κ.Κ.
Hλείας Λάρισας Νιγρίτας Πάτρας

Κ.Κ.
Ιωανν.

Κ.Κ.
Μαλανδρίνου

2η
ΔΥΠΕ

Δ/νση
Αστ.
Φθιώτ.

2η
ΔΥΠΕ

2η
ΔΥΠΕ

Γ.Ν.
Βόλου

2η
ΔΥΠΕ

Δήμος
Π.Γ.Ν.
Γ.Ν.
Γ.Ν.
Λάρισας Πατρών Λακων. Πατρών

ΕΚΑΒ

Περιφέρ. ΥΠ.
Αττικής ΔΙΚ/ΝΗΣ

ΑΔΑ - ΨΩΜΝΜΤ 65ΠΤΟΞΝ Ω9ΞΗ46Ψ 20AWRD0 ΩΝ8646Ψ ΨΗΝ7ΟΡ 6ΚΨΓ46Ψ ΩΩΩΣ469 68ΣΡ46ΜΤΨΘΜΕ469 ΩΥΘΘ469 6ΨΩΡ469 ΡΚΙΒ469Η ΨΧΓΚΩΛΞ- 97ΗΣ4690 97ΗΣ4690 96ΔΗ4690 ΩΙΥΒΟΡ1Π Ω7ΑΤ7Λ7- ΨΣΥΒΩ7ΝΚ
7Η-90Κ 7Η-90Κ 6Λ-ΟΙΘ
-ΒΓ7
Λ98
476
ΑΔΑΜ ΛΒ-40Π Α-ΑΨΑ Χ0Φ-4ΧΒ 06536579 ΧΘΘ-Υ3Ν ΗΗ-ΕΨΕ ΧΘ9-ΘΨ3 Η2Ξ-5ΗΣ ΛΒ-Ρ49 Η2Ξ-ΞΜΝ Η2Ξ-8Υ9 0ΒΩ-ΡΤΥ 2-ΒΚ1
Απολυμαντικό
χώρων 1t

9,30€

1,32€

Απολυμαντικό
επιφ. 1t

9,30€

2,08€

Αντισηπτικό gel
χερ. 1lt

10,00€

Αντισηπτικό
χερ. 1lt

9,60€

Χλώριο
1lt

1,5€

Παχύρ.
χλώριο
1lt
Καθαριστικό
1lt
Υγρό
σαπούνι
χερ. 1 lt

1,05€

1,72€

2,11€

4,50€

2,70€

2,70€

3,00€

3,00€

3,00€

3,65€

2,00€

0,25€

0,25€

0,275€

0,6153€

1,25€ 0,245€

0,48€

1,15€

0,385€ 0,4125€

1,25€ 0,1175€ 0,50€

0,285€ 0,523€

0,53€ 0,4375

0,31€

0,775€ 1,00€

0,4375€ 0,4833€ 1,05€

0,55€

1,50€
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4,80€

5,00€

6,00€

Γίά τον άκρίβη υπολογίσμο κάί κάθορίσμο του υψους της πέρίουσίάκης ζημίάς του
Δημοσίου έπέλέγησάν άπο τον άνω Πίνάκά, προς συγκρίση μέ το κάθέ έπίμέρους
έίδος της έπίμάχης άνάθέσης, οχί τά έίδη μέ τίς μίκροτέρές τίμές, άλλά έκέίνά άπο
τίς πλέον πλησίοχρονές άποφάσέίς μέ την υπο συγκρίση, μέ το έπίπροσθέτο
κρίτηρίο νά άφορουν σέ προμηθέίές (έί δυνάτον) των Κάτάστημάτων Κράτησης η
άλλων Δίέυθυνσέων του Υπουργέίου Προστάσίάς του Πολίτη. Συγκέκρίμένά:
(i) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το άλκοολουχo καθαριστικό γενικής χρήσης μέ ηπίά
άντίσηπτίκη δράση γίά χωρους στην τίμη των 9,30€/lt, ένω ο Δημος Λάρίσάς στην
τίμη των 2,70€/lt, μέ την άπο 23.03.2020 άποφάση γίά προμηθέίά 5.000 λίτρων
[ΑΔΑ: ΨΧΓΚΩΛΞ-7ΝΚ]. Η δίάφορά των 6,60€/lt (ητοί: 9,30€ - 2,70€) έπί τά 7.500lt
της έπίμάχης άνάθέσης συνίστά την ά΄ έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η οποίά
άνέρχέτάί στο ποσο των 49.500 ευρώ.
(ii) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το άλκοολουχο καθαριστικό επιφανειών μέ ηπίά
άντίσηπτίκη δράση στην τίμη των 9,30€/lt, ένω το ΕΚΑΒ στην τίμη των 3,00€/lt
μέ την άπο 01.04.2020 άποφάση γίά προμηθέίά 800 λίτρων [ΑΔΑ: ΩΙΥΒΟΡ1Π-ΒΓ7]. Η
δίάφορά των 6,30€/lt (ητοί: 9,30€ - 3,00€) έπί τά 6.000lt της έπίμάχης άνάθέσης
συνίστά την β΄ έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η οποίά άνέρχέτάί στο ποσο των
37.800 ευρώ.
(iii) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το άλκοολουχο καθαριστικό gel χεριών μέ ηπίά
άντίσηπτίκη δράση στην τίμη των 10,00€/lt, ένω το Υπουργέίο Δίκάίοσυνης στην
τίμη των 6,00€/lt μέ την υπ’ άρίθμ. 23/01.04.2020 συμβάση γίά προμηθέίά 3.000
λίτρων [ΑΔΑ: ΨΣΥΒΩ476]. Η δίάφορά των 4,00€/lt (ητοί: 10,00€ - 6,00€) έπί τά
2.000 lt της έπίμάχης άνάθέσης συνίστά την γ΄ έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η
οποίά άνέρχέτάί στο ποσο των 8.000 ευρώ.
(iv) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το άλκοολουχο υγρό καθαριστικού χεριών μέ ηπίά
άντίσηπτίκη δράση στην τίμη των 9,60€/lt, ένω το Κάτάστημά Κράτησης
Μάλάνδρίνου στην τίμη των 2,00€/lt μέ την άπο 20.03.2020 άποφάση [ΑΔΑ:
6ΚΨΓ46ΨΧΘ9-ΘΨ3]. Η δίάφορά των (9,60€ - 2,00€ =) 7,60€/lt έπί τά 2.000lt της

έπίμάχης άνάθέσης συνίστά την δ΄ έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η οποίά
άνέρχέτάί στο ποσο των 15.200 ευρώ.
(v) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το χλώριο γενικής χρήσης στην τίμη των 1,15€/lt,
ένω το Κάτάστημά Κράτησης Λάρίσάς στην τίμη των 0,25€/lt μέ την άπο
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09.04.2020 άποφάση γίά προμηθέίά 13.828 λίτρων [ΑΔΑ: ΨΧΓΚΩΛΞ-7ΝΚ]. Η
δίάφορά των (1,15€ - 0,25€ =) 0,90€ έπί τά 9.000lt της έπίμάχης άνάθέσης συνίστά
την έ΄ έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η οποίά άνέρχέτάί στο ποσο των 8.100 ευρώ.
(vi) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το παχύρρευστο χλώριο γένίκης χρησης στην τίμη
των 1,25€/lt, ένω το Κάτάστημά Κράτησης Μάλάνδρίνου στην τίμη των
0,6153€/lt μέ την 20.03.2020 άποφάση προμηθέίάς 2.665 λίτρων [ΑΔΑ:
6ΚΨΓ46ΨΧΘ9-ΘΨ3]. Η δίάφορά των (1,25€ - 0,6153€ =) 0,6347€ έπί τά 2.000lt της

έπίμάχης άνάθέσης συνίστά την στ΄ έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η οποίά
άνέρχέτάί στο ποσο των 4.666,90 ευρώ.
(vii) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το καθαριστικό γενικής χρήσης στην τίμη των
1,15€/lt, ένω η Δ/νση της Αστυνομίάς Φθίωτίδάς στην τίμη των 0,4833€/lt μέ την
άπο 27.03.2020 άποφάση προμηθέίάς 1.200 λίτρων [ΑΔΑ: 68ΣΡ46ΜΤΛΒ-Ρ49]. Η
δίάφορά των (1,15€ - 0,4833€ =) 0,6667€ έπί τά 7.000lt της έπίμάχης άνάθέσης
συνίστά την ζ΄ έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η οποίά άνέρχέτάί στο ποσο των
4.666,90 ευρώ, κάί τέλος
(viii) Η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυτηκέ το υγρό σαπούνι χεριών στην τίμη των 1,25€/lt,
ένω το Κάτάστημά Κράτησης Λάρίσάς στην τίμη των 0,50€/lt μέ την άπο
09.04.2020 άποφάση προμηθέίάς 2.000 λίτρων [ΑΔΑ: ΨΧΓΚΩΛΞ-7ΝΚ]. Η δίάφορά
των (1,12€ - 0,50€ =) 0,75€ έπί τά 6.000lt της έπίμάχης άνάθέσης συνίστά την η΄
έπίμέρους ζημίά του Δημοσίου, η οποίά άνέρχέτάί στο ποσο των 4.500 ευρώ.
Απο το άθροίσμά των άνωτέρω έπίμέρους ποσων δίάφοράς (49.500€ + 37.800€ +
8.000€ + 15.200€ + 8.100€ + 1.269,40€ + 4.666,90€ + 4.500€) προκυπτέί
άνάντίρρητά οτί στην προκέίμένη άνάθέση η βέβαιη ζημία στην πέρίουσίά του
Δημοσίου άνηλθέ στο συνολικό ποσό των 129.063,30 ευρώ.
ΙΙΙ. Προμήθεια χειρουργικών μασκών μίας χρήσης
(30.03.2020, 09.04.2020 & 04.05.2020 )
Δυνάμέί των υπ’ άρίθμ. 6/14.04.2020, 9/09.04.202016 κάί 14/07.05.2020
Συμβάσέων [ΑΔΑΜ: 20SYMV00677519, 20SYMV006558768 κάί 20SYMV006677754
άντίστοίχά], η κάτάγγέλλομένη κάτέβάλέ, υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της
16.

Είνάί τουλάχίστον πάράδοξο η Συμβάση που υπέγράφη στίς 9 Απρίλίου νά φέρέί άρίθμο 9
κάί η Συμβάση που υπέγράφη στίς 14 Απρίλίου (δηλ. σέ μέτάγένέστέρο χρονο) νά φέρέί άρίθμο
6!
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κάί μέ την έπίκληση πάντοτέ της κάτέπέίγουσάς άνάγκης πέρίορίσμου της
δίάσποράς του κορωνοίου COVID-19, στην έτάίρέίά “ΤΙΜ. ΜΠΟΥΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε”
(που έίνάί “συνυφασμένη με τη λέξη αμορτισέρ”, οπως χάράκτηρίστίκά άνάφέρέτάί
στην ίστοσέλίδά της), στην άτομίκη έπίχέίρηση του ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
(που δράστηρίοποίέίτάί στά έποχίκά έίδη κάί δίάθέτέί μέγάλη ποίκίλίά σέ
“αποκριάτικα

κοστούμια

και

χριστουγεννιάτικα

στολίδια”,

οπως,

έπίσης

χάράκτηρίστίκά, άνάφέρέτάί στην ίστοσέλίδά της) κάί στην έτάίρέίά έμπορίάς
οίκίάκου κάί έπάγγέλμάτίκου έξοπλίσμου “Ι. & Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΕΕ”, τά ποσά των
45.000€, 216.000€ κάί 105.000€ άντίστοίχά, κάί, άρά, συνολικά το ποσο των
366.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 6%) γίά την προμηθέίά χειρουργικών μασκών μίας
χρήσης 3ply γίά τά Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς.
Το ως άνω άντίκέίμένο προμηθέίάς ανατέθηκε (ως συνηθως) απευθείας στίς
προάνάφέρομένές έπίχέίρησέίς μέ τρέίς (3) δίάδοχίκές άποφάσέίς της Γένίκης
Γράμμάτέως Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης κάί συγκέκρίμένά: (i) μέ την υπ’ άρίθμ.
πρωτ: 4940οίκ./30.03.2020 άποφάση γίά την προμηθέίά 60.000 τέμάχίων προς
0,75€/τμχ, άντί του ποσου των 45.000€ πλέον ΦΠΑ [ΑΔΑ: 97ΙΣ46ΜΤΛΒ-ΞΕΨ], (ii) μέ
την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 5267οίκ./09.04.2020 άποφάση γίά την προμηθέίά 270.000
τέμάχίων προς 0,80€/τμχ, άντί του ποσου των 216.000€ πλέον ΦΠΑ [ΑΔΑ:
6Δ3Γ46ΜΤΛΒ-ΨΡ4] κάί (iii) μέ την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 6303οίκ./04.05.2020 άποφάση

γίά την προμηθέίά 150.000 τέμάχίων προς 0,70€/τμχ, άντί του ποσου των
105.000€ πλέον ΦΠΑ [ΑΔΑ: 97ΨΩ46ΜΤΛΒ-243].
Δίά της κατάτμησης του συνολίκου φυσίκου κάί οίκονομίκου άντίκέίμένου της έν
λογω προμηθέίάς κάί της άπέυθέίάς άνάθέσης άυτης υπο τη μορφη τρίων
χωρίστων συμβάσέων, η κάτάγγέλλομένη πάράβίάσέ, κάτ’ άρχάς, σκοπίμως τίς
προάνάφέρομένές δίάτάξέίς των Ευρωπάίκων Οδηγίων κάί του ν. 4412/2016, οί
οποίές άπάγορέυουν ρητά την προσφυγη στη δίάδίκάσίά της άπέυθέίάς άνάθέσης
οτάν προκέίτάί γίά συμβάσέίς άνω των 139.000 έυρω.
Εξάλλου - κάί σέ κάθέ πέρίπτωση - η δέυτέρη έκ των άνω συμβάσέων (ητοί η άπο
09.04.2020 τοίάυτη) υπέρέβάίνέ αυτοτελώς το ορίο των 139.000€ (άνέυ ΦΠΑ)
κάθως το οίκονομίκο της άντίκέίμένο άνέρχοτάν στο ποσο των 216.000€, κάί, ως
έκ τουτου, ητάν υποχρεωτική γίά την Ανάθέτουσά Αρχη - άκομη κάί υπο τίς
έξάίρέτίκές πέρίστάσέίς της υγέίονομίκης κρίσης - η προσφυγη στην άνοίκτη η
κλέίστη δίάδίκάσίά μέ συντέτμημένές προθέσμίές η έστω σέ δίάπράγμάτέυση
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χωρίς προηγουμένη δημοσίέυση, οπως, άλλωστέ, έίχέ ηδη δίέυκρίνίσέί ρητά κάί η
Ενίάίά Ανέξάρτητη Αρχη Δημοσίων Συμβάσέων.
Ωστοσο, πέράν του πάράνομου της δίάδίκάσίάς, οί ως άνω άνάθέσέίς άποτέλουν
κάί πέρίπτωσέίς έξοφθάλμης άδίάφάνέίάς κάί υποπτης προσυνέννοησης μέτάξυ
της Ανάθέτουσάς Αρχης κάί των οίκονομίκων φορέων που “έπέλέγησάν” ως
άνάδοχοί, τουτου άποδέίκνυομένου, μέτάξυ κί άλλων, άπο το γέγονος οτί στίς δυο
πρωτές πέρίπτωσέίς οί υποβληθέίσές (στίς 20.03.2020 κάί 07.04.2020
άντίστοίχά) προσφορές προηγήθηκαν χρονικά των (άπο 23.03.2020 κάί
09.04.2020 άντίστοίχά) σχέτίκων άποφάσέων της Γ.Γ.Α.Π. γίά δέσμέυση πίστωσης
του έκάστοτέ ποσου δάπάνης, στη δέ τρίτη έξ άυτων η προσφορά κάί η άποφάση
γίά τη δέσμέυση πίστωσης ποσου έλάβάν χωρά την ίδια ακριβώς ημέρα (στίς
23.04.2020)!
Τουτων δοθέντων, τίθέτάί (ολως ρητορίκά) το έρωτημά πως οί άνω έπίχέίρησέίς
γνωρίζάν την άνάγκη των Κάτάστημάτων Κράτησης γίά προμηθέίά χέίρουργίκων
μάσκων συγκέκρίμένου τυπου (3ply μίάς χρησης) κάί συγκέκρίμένων ποσοτητων,
πρίν κάν η έν λογω άνάγκη δίάπίστωθέί, συγκέκρίμένοποίηθέί κάί ποσοτίκοποίηθέί
άπο την ίδίά την Υπηρέσίά;!
Κάί σέ άυτη, λοίπον, την πέρίπτωση (οπως κάί στίς προάνάφέρθέίσές) οί ένδέίξέίς
οδηγουν άνάποδράστά στο συμπέράσμά οτί πρωτά έπέλέγησάν οί “ανάδοχοι” κάί
μέτά “εφευρέθηκε” το άντίκέίμένο κάί οί ποσοτητές έκάστης προμηθέίάς.
Το άνωτέρω δέ συμπέράσμά έπίβέβάίωνέτάί πληρως (κάί) άπο το γέγονος οτί οί
ως άνω “άνάδοχοί” έλάχίστη έως κάθολου σχέση έίχάν μέ το άντίκέίμένο της
έμπορίάς μάσκων προστάσίάς. Είδίκοτέρά:
(i)

Η έτάίρέίά “ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΜΠΟΥΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.”, η οποίά δράστηρίοποίέίτάί άπο

το έτος 1965 στην έμπορίά άντάλλάκτίκων άυτοκίνητων κάί πλοίων, δεν είχε καν
στους κάτάστάτίκους της σκοπους την προμηθέίά υγέίονομίκου υλίκου, ένω το
συνολο των συμβάσέων (5 σέ άρίθμο, συμφωνά μέ τά δημοσίέυμένά στοίχέίά στη
‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’) που έχέί κάτάρτίσέί μέ δημοσίους Φορέίς κάί Οργάνίσμους άφορά
άποκλέίστίκά σέ πωληση άντάλλάκτίκων κάί σέ έργάσίές έπίσκέυης υπηρέσίάκων
οχημάτων.
(ii)

Η

άτομίκη

έπίχέίρηση

του

Μαρίνου

Διαμαντόπουλου

δίάτηρέί

κάί

έκμέτάλλέυέτάί κάτάστημάτά έμπορίάς έπίπλων κηπου, έίδων θάλάσσης κάί
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έποχίκων έίδων, ένω μέχρί την έπίμάχη άνάθέση προμηθέυέ δημοσίους Φορέίς κάί
Οργάνίσμους κυρίως μέ χρίστουγέννίάτίκο στολίσμο κάί άποκρίάτίκές στολές
(οπως τουτο προκυπτέί άπο τίς σχέτίκές - 30 στο συνολο - άποφάσέίς που έχουν
δημοσίέυθέί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”) κάί τέλος
(iii) Η έτάίρέίά “Ι. & Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΕΕ”, η οποίά δράστηρίοποίέίτάί στην
πάράγωγη, έίσάγωγη κάί έμπορίά έίδων οίκίάκου κάί έπάγγέλμάτίκου έξοπλίσμου
(λέυκά έίδη, κουρτίνές, χάλίά, κλίμάτίστίκά κ.ά), προσέθέσέ στους κάτάστάτίκους
της σκοπους την έμπορίά ίάτρίκων άνάλωσίμων υλίκων ένάν μολίς μηνά πρίν άπο
την υποβολη της προσφοράς της προς τη Γ.Γ.Α.Π κάί χωρίς στο μέσοδίάστημά νά
έχέί προμηθέυσέί οίονδηποτέ δημοσίο Φορέά μέ χέίρουργίκές μάσκές η ά λλά
ίάτρίκά άνάλωσίμά.
Μέ άυτά λοίπον τά δέδομένά ως προς την “καταλληλότητα, επάρκεια και εμπειρία”
των άνω έπίχέίρησέων στο υπο προμηθέίά άντίκέίμένο, η Γ.Γ.Α.Π άποφάσίσέ νά
άνάθέσέί σέ άυτές τίς έν θέμάτί προμηθέίές μάσκων προστάσίάς κάί μάλίστά σέ
τίμές εξόφθαλμα υψηλότερες σέ σχέση μέ έκέίνές που κατά την ίδια ακριβώς
χρονική περίοδο (ητοί άπο 23.03.2020 έως 06.05.2020) άλλοί δημοσίοί Φορέίς,
Οργάνίσμοί, κάί Ν.Π.Δ.Δ προμηθέυθηκάν τίς χέίρουργίκές μάσκές μίάς χρησης 3ply.
Προς πληρη άποδέίξη του υψους της ζημίάς που κάθέ μίά άπο τίς συγκέκρίμένές
άνάθέσέίς της Γ.Γ.Α.Π προκάλέσέ στην πέρίουσίά του Δημοσίου, πάράθέτουμέ τον
κάτωθί Πίνάκά, στον οποίο έμφάνίζοντάί οί άνάρτημένές στο “ΚΗΜΔΗΣ” κάί τη
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ” άποφάσέίς δημοσίων Φορέων γίά προμηθέίά, κάτά το ίδίο χρονίκο
δίάστημά, χέίρουργίκων μάσκων σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 0,015376€ έως
0,30€ ανά τέμάχίο, τη στίγμη που στίς έπίμάχές άνάθέσέίς κοστολογηθηκάν άπο
0,70€ έως 0,80€ το τέμάχίο!
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Xειρουργ.
μάσκες
3ply
(τμχ)

Γ. Γ.
Αντ/κής
Πολιτικής

Γ. Γ.
Αντ/κής
Πολιτικής

Γ. Γ.
Αντ/κής
Πολιτικής

Α.Ν.Θ.
Θεαγένειο

Γ.Ν.
Γ.Ν.Θ
Μεσσηνίας Παπανικολάου

ΕΚΑΒ

1η
ΔΥΠΕ

Α.Ν.Θ.
‘Θεαγένειο’

2η
ΔΥΠΕ

1η
ΔΥΠΕ

1η
ΔΥΠΕ

ΕΚΑΒ

Γ.Γ.
Γ.Ν.
Αντ/κής Ρεθύμνου
Πολιτικής

97ΙΣ46ΜΤΛ 6Δ3Γ46ΜΤΛ 97ΨΩ46ΜΤ ΕΨΖ0469ΗΔΧ- ΨΝΒΓ469Β ΩΗΜΔ46906Β- ΨΟ6ΖΟΡ Ω3Ω44690 Ω5Ο7469Η Ω3Χ3469Η2 ΨΨΛΗ469Η ΨΟΠΦ469Η 20ARD0063 6Β3246ΜΤΛ 20SYMV00
6709630
ΣΚΦ
Φ-09Ρ
1Π-Ζ6Α 06Ρ-Ξ7Ο
Β-129
Β-ΞΕΨ
Β-ΨΡ4
ΛΒ-243
Μ4Ν
ΔΧ-Ρ5Δ
Ξ-ΕΔΙ
26-Φ40
26-9ΣΑ
23771
(27/4/2020)
(30/3/2020) (9/4/2020) (4/5/2020)

0,75€

0,80€

0,70€

0,015376€ 0,028€

0,029€

0,0365€ 0,068€
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0,083€

0,089€

0,20€

0,205€

0,27€

0,27€

0,30€

Προκέίμένου δέ νά προσδίορίσθέί έπάκρίβως το υψος της προκληθέίσάς ζημίάς
άπο τίς έπίμάχές άνάθέσέίς, άρκέί νά ληφθέί υποψη ο μέσος ορος των τίμων στίς
οποίές δίάτίθέντο τά άπολυτως ομοέίδη έίδη που πέρίλάμβάνοντάί στον άνω
Πίνάκά.
Ως μέτρο συγκρίσης έπέλέγη η (δίάλάμβάνομένη στον Πίνάκά) άπο 27.04.2020
άποφάση της ίδίάς της καταγγελλόμενης, μέ την οποίά άνέθέσέ στην έτάίρέίά
“VIOLAK INTERNATIONAL ΑΕΕ” την προμηθέίά των Κάτάστημάτων Κράτησης της
χωράς μέ 30.000 χέίρουργίκές μάσκές 3ply στην τιμή των 0,27€ ανά τέμάχίο
[ΑΔΑ: 6Β3246ΜΤΛΒ-129 κάί ΑΔΑΜ: 20SYMV006643172].
Μέ βάση λοίπον τη συγκεκριμένη τιμή - η οποίά έίνάί από τις υψηλότερες στον
πάράπάνω Πίνάκά - προκυπτέί οτί η ζημία, που προκληθηκέ στην πέρίουσίά του
Δημοσίου άπο τίς έν λογω τρέίς άνάθέσέίς της Γ.Γ.Α.Π, άνηλθέ στο συνολικό ποσό
των 236.400 ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο το άθροίσμά της δίάφοράς τίμης
κάθέ έπίμέρους άνάθέσης της Γ.Γ.Α.Π. μέ την άνωτέρω τίμη των 0,27€/τμχ κάί
συγκέκρίμένά άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 28.800€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,48€ άνά τμχ (ητοί:
0,75€ - 0,27€) έπί των 60.000 τέμάχίων της ά΄ άνάθέσης,
β) του ποσου των 143.100€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,53€ άνά τμχ (ητοί:
0,80€ - 0,27€) έπί των 270.000 τέμάχίων της β΄ άνάθέσης κάί
γ) του ποσου των 64.500€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,43€ άνά τμχ (ητοί:
0,70€ - 0,27€) έπί των 150.000 τέμάχίων της γ΄ κάτά σέίρά άνάθέσης.
Εκ των άνωτέρω προκυπτέί άνέυ της πάράμίκρης άμφίβολίάς οτί η ως άνω ζημίά
θά έίχέ μέτά βέβάίοτητάς άποσοβηθέί, έάν η Γ.Γ.Α.Π άπέυθυνοτάν γίά τη
συγκέκρίμένη (συνολίκη) προμηθέίά στην “VIOKAL ΑΕΕ” - έτάίρέίά που πράγμάτί
δράστηρίοποίέίτάί στον χωρο των ίάτρίκων άνάλωσίμων κάί την οποίά η
κάτάγγέλλομένη γνωρίζέ ηδη άπο προηγουμένη άνάθέση συνάφους έίδους 17 η/κάί σέ οποίάδηποτέ άλλη άπο τίς έτάίρέίές που άσχολουντάί κάτά κυρίά
έπάγγέλμάτίκη δράστηρίοτητά μέ την έμπορίά τέτοίων έίδων, κάί δέν προσέφέυγέ
(γίά λογους που πρέπέί, σέ κάθέ πέρίπτωση, νά δίέρέυνηθουν) σέ έπίχέίρησέίς μέ
άμορτίσέρ κάί άποκρίάτίκά έίδη, οί οποίές - πέρά άπο το προδηλως άσυμφορο της
17.

Πρβλ. την υπ’ άρίθμ. 4657/18.03.2020 άποφάση της Γ.Γ.Α.Π μέ την οποίά άνέθέσέ στην άνω
έτάίρέίά την προμηθέίά 720.000 γάντίων νίτρίλίου στην τίμη των 0,0275€/τμχ
[ΑΔΑ:ΨΔ944ΜΤΛΒ-5ΞΖ κάί ΑΔΑΜ: 20SYMV006461853].
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οίκονομίκης τους προσφοράς - έπ’ ουδένί δίέθέτάν κάί τά έχέγγυά γίά την
προσηκουσά ποσοτίκη κάί ποίοτίκη έκτέλέση των έν λογω προμηθέίων.
Έτί πέράίτέρω, άνέξηγητος πάράμένέί ο λογος που η Γ.Γ.Α.Π προέβη τέλίκά, στίς
27.04.2020, σέ άνάθέση προς την άνω έτάίρέίά “VIOKAL” προμηθέίάς των
Κάτάστημάτων Κράτησης μέ 30.000 χέίρουργίκές μάσκές, μολονοτί μέχρί τοτέ κάί
συγκέκρίμένά μέχρί τίς 17.04.2020 θά έπρέπέ - βάσέί των δυο πρωτων έπίμάχων
συμβάσέων - ολά τά Κάτάστημάτά της χωράς νά έίχάν ηδη πάράλάβέί συνολίκη
ποσοτητά 330.000 τεμαχίων.
Πέράν ολων των άλλων, έν προκέίμένω τίθέντάί σοβάρά έρωτημάτίκά - που
χρηζουν δίέρέυνησης - άκομη γίά το έάν τέλίκά οί υπο κρίση προμηθέίές
έκτέλέστηκάν κάί σέ ποίές άκρίβως ποσοτητές.
ΙV. Προμήθεια προστατευτικών μασκών και αντισηπτικών χεριών
(30 Οκτωβρίου & 3 Νοεμβρίου 2020)
Δυνάμέί των υπ’ άρίθμ. 21/02.11.2020 κάί 22/04.11.2020 Συμβάσέων [ΑΔΑΜ:
20SYMV007573930

κάί

20SYMV007590389

άντίστοίχά],

η

κάτάγγέλλομένη

κάτέβάλέ, υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της κάί μέ την έπίκληση, πάντοτέ,
της κάτέπέίγουσάς άνάγκης πέρίορίσμου της δίάσποράς του κορωνοίου COVID19, στην έτάίρέίά “ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.” το συνολικό ποσό των 291.659 ευρώ
(συμπ. ΦΠΑ 6%) γίά την προμηθέίά χειρουργικών μασκών μίάς χρησης κάί
αντισηπτικού gel χέρίων γίά τά Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς κάί το
Ι.Α.Α.Α. Βολου.
Οί ως άνω προμηθέίές ανατέθηκαν απευθείας στην προάνάφέρομένη έτάίρέίά
μέ δυο δίάδοχίκές άποφάσέίς της Γένίκης Γράμμάτέως Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης
κάί συγκέκρίμένά: (i) μέ την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 19911οίκ./30.10.2020 άποφάση
γίά την προμηθέίά 20.000 κουτίων των 50τμχ (δηλ. συνολίκά 1.000.000τμχ)
προστάτέυτίκων μάσκων μίάς χρησης 3ply άντί του ποσου των 139.000€ πλέον
ΦΠΑ

[ΑΔΑ:

9ΨΓΘ46ΜΤΛΒ-ΙΒΤ]

κάί

(ii)

μέ

την

υπ’

άρίθμ.

πρωτ:

19913οίκ./03.11.2020 άποφάση γίά την προμηθέίά 35.000 συσκέυάσίων του 1
λίτρου (δηλ. συνολίκά 35.000 λίτρά) άντίσηπτίκου gel χέρίων μέ άίθυλίκη
άλκοολη πάνω άπο 70% άντί του ποσου των 136.150€ πλέον ΦΠΑ [ΑΔΑ:
9ΗΚ546ΜΤΛΒ-573].

Πάρέλκέί, βέβάίά, νά άνάπτυξουμέ δίέξοδίκά οτί κάί στη συγκέκρίμένη πέρίπτωση
[30]

η κάτάγγέλλομένη “κατέφυγε” στην προσφίλη της μέθοδο της κατάτμησης του
φυσίκου κάί οίκονομίκου άντίκέίμένου της (συνολίκης) συμβάσης κάί της
άνάθέσης άυτης υπο τη μορφη χωρίστων τμημάτων μέ έκάστο έξ άυτων νά μην
υπέρβάίνέί το ποσο των 139.000 έυρω, προκέίμένου δί’ άυτης της μέθοδέυσης νά
άποφυγέί την έφάρμογη των προάνάφέρθέίσων δίάτάξέων των Ευρωπάίκων
Οδηγίων κάί του ν. 4412/2020, οί οποίές άπάγορέυουν ρητά – άκομη κάί υπο τίς
έξάίρέτίκές πέρίστάσέίς της υγέίονομίκης κρίσης του Covid 19 – την προσφυγη
στη δίάδίκάσίά της άπέυθέίάς άνάθέσης σέ συμβάσέίς μέ οίκονομίκο άντίκέίμένο
άνω του ποσου των 139.000€.
Το οτί η συμβάση έπρέπέ, κάτά το νόμο, νά άντίμέτωπίστέί ως ένίάίά,
άποδέίκνυέτάί άνέυ έτέρου οχί μονο άπο την ομοίογένέίά των υπο άνάθέση
άγάθων18, άλλά κάί άπο το γέγονος οτί η σχέτίκη άποφάση της Γ.Γ.Α.Π πέρί
δέσμέυσης πίστωσης του υψους της δάπάνης γίά άμφοτέρά τά υπο άνάθέση έίδη
έληφθη την ίδια ακριβώς ημέρα κάί συγκέκρίμένά στίς 23.10.2020 (η πρωτη μέ
άρίθμο πρωτοκολλου 1957/2020 κί η δέυτέρη μέ άρίθμο πρωτοκολλου
19572/2020), ένω άμφοτέρές οί προσφορές της ως άνω έτάίρέίάς υποβληθηκάν
έπίσης την ίδια ημέρα, ητοί στίς 27.10.2020.
Το άντίκέίμένο δέ της έμπορίκης δράστηρίοτητάς της έπίλέγέίσάς άνάδοχου ητάν ως άνάμένοτάν, βέβάίά - πάντέλως άσχετο μέ το χονδρίκο η έστω λίάνίκο έμπορίο
ίάτρίκων άνάλωσίμων υλίκων κάί άπολυμάντίκων, των έίδων δηλάδη που
άφορουσάν οί έπίμάχές άνάθέσέίς.
Συγκέκρίμένά, προκέίτάί γίά ένά παντοπωλείο στο Μάρουσί Αττίκης, οπως τουτο
προκυπτέί άδίάμφίσβητητά τοσο άπο την προσκομίζομένη άπο 12.11.2020
Αποδέίξη λίάνίκης πωλησης, οσο κάί άπο τίς έπίσης προσκομίζομένές
φωτογράφίές, οί οποίές άπέίκονίζουν την έδρα κάί τίς εγκαταστάσεις της
συγκέκρίμένης έτάίρέίάς, ητοί μίά πολυκάτοίκίά δίάμέρίσμάτων στο ίσογέίο της
οποίάς βρίσκέτάί το έν λογω κάτάστημά, που κάτά τά ολως άδίάφάνη κρίτηρίά
της κάτάγγέλλομένης πληρουσέ δηθέν τά έχέγγυά κάί τίς προυποθέσέίς νά
άνάλάβέί (άπέυθέίάς, άσφάλως) τη συγκέκρίμένη προμηθέίά συνολίκου υψους
291.659 έυρω.
Απο την έπίσκοπηση δέ του Κάτάστάτίκου της έν λογω έτάίρέίάς προκυπτέί οτί
18.

Αμφοτέρά τά ως άνω έίδη έντάσσοντάί στην κάτηγορίά των ίάτρίκων άνάλωσίμων μέ CPV
33000000.
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δεν είχε καν στους σκοπούς της το αντικείμενο των δύο επίμαχων
προμηθειών, κάθως σέ άυτους άνάφέρέτάί άπλως - μέτά το έμπορίο
γάλάκτοκομίκων, άυγων, ποτων, πάγωτων, ξηρων κάρπων, ψίλίκων, έφημέρίδων
κάί πέρίοδίκων (ένδέίκτίκη η άπάρίθμηση) - το “λιανικό εμπόριο υλικών
καθαρισμού” [ΚΑΔ: 47788400], στο οποίο ομως ΔΕΝ έντάσσοντάί οί μάσκές
προστάσίάς κάί τά άντίσηπτίκά gel χέρίων, οπως τουτο άποδέίκνυέτάί άδίάσέίστά
άπο τη Λίστά των ΚΑΔ19 του Υπουργέίου Οίκονομίκων (πρβλ. τη σχέτίκη Λίστά
ΚΑΔ στον ίστοτοπο “taxheaven”)!
Απο ολά τά πάράπάνω κάθίστάτάί άπολυτως σάφές οτί οί ως άνω συμβάσέίς μέ το
κάτάστημά “ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.” συνίστουν την έπίτομη της πάράνομίάς κάί
άδίάφάνέίάς, κάθως κυρίολέκτίκά δέν υφίστάτάί έστω κάί μίά έκ των σχέτίκων
δίάτάξέων του νομου που νά μην πάράβίάσθηκέ άπο την κάτάγγέλλομένη κάτά
την κάτάρτίση τους!
Είνάί δέ ένδέίκτίκο (οσο κάί άποκάλυπτίκο) του θράσους της κάτάγγέλλομένης το
γέγονος οτί, οτάν “κληθηκέ” νά άπάντησέί σέ σχέτίκά δημοσίέυμάτά γίά τίς έν
λογω προμηθέίές, ίσχυρίστηκέ μέ προδηλο σκοπο πάράπλάνησης των πολίτων κάί
συσκοτίσης της άληθέίάς γίά το οργίο της άδίάφάνέίάς κάί κάκοδίάχέίρίσης της,
οτί η άνάδοχος έίχέ δηθέν νομίμο δίκάίωμά λίάνίκης έμπορίάς των έν λογω έίδων
μέ βάση τους κάτάστάτίκους της ΚΑΔ, πάροτί η ίδίά γνωρίζέ πληρως οτί άυτο
ητάν άπολυτως αναληθές!
Τέλος, προς πληρη άποδέίξη του υψους της προκληθέίσάς ζημίάς στο Δημοσίο άπο
τίς άνωτέρω άνάθέσέίς, πάράθέτουμέ τον κάτωθί συγκρίτίκο Πίνάκά (ΙV), ο
οποίος άποτυπωνέί τη διαφορά μέτάξυ των άνωτέρω τίμων της Γ.Γ.Α.Π κί έκέίνων
μέ τίς οποίές λοίποί Φορέίς κάί Οργάνίσμοί του Δημοσίου προμηθέυτηκάν τά ίδίά
έίδη κάτά την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο.

19.

Απο την Λίστά άυτη άποδέίκνυέτάί οτί το χονδρίκο κάί λίάνίκο έμπορίο των μάσκων
προστάσίάς έχουν ΚΑΔ 46461212 κάί 47747510 άντίστοίχά, κάί το χονδρίκο κάί λίάνίκο
έμπορίο των άπολυμάντίκων έχουν ΚΑΔ 46751103 κάί 47767803 άντίστοίχά.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Γ. Γ.
Αντ/κής
Πολιτικής

ΕΚΑΒ

4η ΔΥΠΕ

Πανεπιστ. Δήμος
Γ.Ν. Αγ. 2η ΔΥΠΕ Γ.Ν.Π
Γ.Ν.
401 Γ.Ν.
Γ.Ν.
Γ.Ν.
Βαρβάρα
Τζάνειο Γρεβενών Αθηνών Κοζάνης Θεσσαλίας Κορδελιού Ρόδου

Δήμος
Δήμος
Δήμος
ΥΠ.
Έδεσσας Νάουσας Περιστερ. ΠΡΟ.ΠΟ

Γ.Ν.
Δήμος
Ρόδου Ηρακλείου

9ΡΥ246Μ Ψ6ΤΒΟΡ1 ΩΨΕΔΟΡ ΨΠ324690 9Κ2Π4692 9Β1Φ469 674Χ4690 Ω6ΒΡ6- ΩΡΩΡ469 20SYMV00 20SYMV0 ΨΥΒΣ469 6ΡΨΟΩΡ 20SYMV0 20SYMV0 ΨΠΜ446 ΩΡΩ9469 20SYMV00
ΤΛΒ-4Θ7 Π-Δ6Ξ
10-ΖΥΧ 6Ψ-Ψ14
Ξ-ΒΘ6 Η2Ξ-0ΓΤ ΒΨ-20Ρ
ΒΑΠ 0ΒΣ-ΠΥΜ 7864728 07786684 07Κ-ΓΤ0 Π-04Π 07847520 07778103 ΜΤΛΒΝΦΒ 07Κ-ΩΝ0 7875309

Xειρουργ
μάσκες 13,90€
3ply (τμχ)

2,88€

3,36€

3,76€

3,89€

4,79€

9ΨΓΘ46ΜΤ
ΛΒ-ΙΒΤ

Αντισηπτικό gel
χεριών με 3,89€
αλκοόλ
9ΗΚ546ΜΤ
1lt
ΛΒ-573

4,99€

5,30€

5,54€

SIMPLE USE
NIKΟΛΟΥΛΙΑ

3,30€

1,889€ 2,125€ 2,25€ 2,325€ 2,375€ 2,60€
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2,70€ 2,7006€ 2,84€

Απο τον ως άνω Πίνάκά προκυπτέί ένάργως οτί κάτά τον χρονο που η Γ.Γ.ΑΠ.
προμηθέυθηκέ τίς χέίρουργίκές μάσκές στην τίμη των 13,90€ άνά κουτί των 100
τέμάχίων (ητοί: 0,139€/τμχ) κάί τά άντίσηπτίκά gel χέρίων στην τίμη των 3,89€
άνά συσκέυάσίά των 1.000ml, άλλοί δημοσίοί Φορέίς προμηθέυθηκάν τά ίδίά έίδη
σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 2,88€ έως 5,54€ άνά κουτί 100 μάσκων (ητοί:
0,0288€ – 0,0554€/τμχ) κάί άπο 1,889€ έως 3,30€ άνά λίτρο το άντίσηπτίκο
χέρίων.
Γίά τον άκρίβη προσδίορίσμο του υψους της ζημίάς, έληφθη ως μέτρο συγκρίσης,
γίά τίς μέν χέίρουργίκές μάσκές η άπο 23.11.2020 άποφάση της 4ης Υγέίονομίκης
Πέρίφέρέίάς Μάκέδονίάς & Θράκης, μέ την οποίά άνάτέθηκέ προμηθέίά 3.600.000
τέμάχίων στην τίμη των 3,36€/κουτί των 100τμχ [ΑΔΑ: ΩΨΕΔΟΡ1Ο-ΖΥΧ]20, γίά το
δέ άντίσηπτίκο gel χέρίων η άπο 29.10.2020 άποφάση του Δίοίκητη της Σχολης
Αξίωμάτίκων της Ελληνίκης Αστυνομίάς, μέ την οποίά άνάτέθηκέ προμηθέίά 500
συσκέυάσίων στην τίμη των 2,7€/lt [ΑΔΑ: ΨΠΜ446ΜΤΛΒ-ΝΦΒ]21.
Μέ βάση, λοίπον, τίς πάράπάνω τίμές – οί οποίές, σημέίωτέον, έίνάί από τις
υψηλότερες στον πάράπάνω Πίνάκά – άποδέίκνυέτάί οτί η ζημία, που
προκληθηκέ στην πέρίουσίά του Ελληνίκου Δημοσίου άπο τίς δυο έπίμάχές
άνάθέσέίς, άνηλθέ στο συνολικό ποσό των 147.050 ευρώ, το οποίο προκυπτέί
άπο το άθροίσμά της δίάφοράς τίμης κάθέ έπίμέρους άνάθέσης της Γ.Γ.Α.Π μέ τίς
άνωτέρω τίμές, κάί συγκέκρίμένά άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 105.400€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 10,54€ άνά κουτί
των 100τμχ (ητοί: 13,90€ - 3,36€) έπί των 10.000 κουτίων των 100τμχ (η των
20.000 κουτίων των 50τμχ) της ά΄ άνάθέσης, κάί
β) του ποσου των 41.650€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 1,19€ άνά
συσκέυάσίά του 1lt (ητοί: 3,90€ - 2,70€) έπί των 35.000 τέμάχίων της β΄
άνάθέσης.
V. Προμήθεια γαντιών latex και γαντιών νιτριλίου μίας χρήσης
(20 Νοεμβρίου & 3 Δεκεμβρίου 2020)
20.

Η έν λογω άποφάση έπέλέγη ως μέτρο συγκρίσης άφ’ ένος λογω της ποσοτητάς της
προμηθέίάς κί άφ’ έτέρου δίοτί άπάσές οί προσφορές των υποψηφίων έτάίρέίων (37 στο
συνολο) υποβληθηκάν λίγές μολίς ημέρές πριν άπο την έπίμάχη άνάθέση της Γ.Γ.Α.Π.
21. Η έπίλογη της έν λογω άποφάσης έγίνέ μέ βάση το κρίτηρίο οτί έληφθη πέντέ (5) μολίς
ημέρές πρίν άπο την έπίμάχη της Γ.Γ.Α.Π κάί δη άπο Υπηρέσίά που υπάγέτάί στο Υπουργέίο
Προστάσίάς του Πολίτη!
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Δυνάμέί των υπ’ άρίθμ. 23/24.11.2020 κάί 26/04.12.2020 Συμβάσέων [ΑΔΑΜ:
20SYMV007707601

κάί

20SYMV007779655

άντίστοίχά],

η

κάτάγγέλλομένη

κάτέβάλέ, υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της κάί μέ την έπίκληση της
κάτέπέίγουσάς άνάγκης πέρίορίσμου της δίάσποράς του κορωνοίου COVID-19,
στίς έτάίρέίές “ARTHROMED PLUS Ε.Ε.” κάί “NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E” τά
ποσά των 137.760€ κάί 138.950€ άντίστοίχά, κάί, άρά, συνολικά το ποσο των
276.710 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 6%) γίά την προμηθέίά γάντίων μίάς χρησης γίά τίς
άνάγκές των Κάτάστημάτων Κράτησης της χωράς κάί του Ι.Α.Α.Α Βολου.
Οί έν λογω προμηθέίές ανατέθηκαν απευθείας στίς προάνάφέρομένές έτάίρέίές
μέ δυο δίάδοχίκές άποφάσέίς της Γένίκης Γράμμάτέως Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης
κάί συγκέκρίμένά: (i) μέ την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 21610οίκ./20.11.2020 άποφάση
γίά την προμηθέίά άπο την έτάίρέίά “ARTHROMED E.E.” 1.230.000 γαντιών latex
μέ πουδρά (12.300 κουτίά των 100τμχ) άντί του ποσου των 137.760€ πλέον
ΦΠΑ

[ΑΔΑ:

Ψ2Λ746ΜΤΛΒ-67Θ]

κάί

(ii)

μέ

την

υπ’

άρίθμ.

πρωτ:

22770οίκ./03.12.2020 άποφάση γίά την προμηθέίά άπο την έτάίρέίά “NEW
OPTICAL E.E.” 794.000 γαντιών νιτριλίου (7.940 κουτίά των 100τμχ) άντί του
ποσου των 138.950€ πλέον ΦΠΑ [ΑΔΑ: ΨΗΕ646ΜΤΛΒ-5ΩΙ].
Όπως προκυπτέί τοσο άπο τά ποσά (υπολέίποντάί άπέίροέλάχίστά άπο το ορίο
των 139.000 έυρω), οσο κάί άπο το άντίκέίμένο (άφορά σέ γάντίά latex κάί γάντίά
νίτρίλίου), άλλά κάί άπο τη χρονίκη έγγυτητά (20.11.2020 & 03.12.2020) των έν
λογω προμηθέίων, η κάτάγγέλλομένη έφάρμοσέ κάί στην προκέίμένη πέρίπτωση
τη μέθοδο της κατάτμησης της συνολίκης προμηθέίάς, κάί άντί νά προβέί στη
συνάψη μίάς ενιαίας σύμβασης γίά τά άνωτέρω, άπολυτως ομοιογενή, άγάθά
κάί μέ συνολίκο οίκονομίκο άντίκέίμένο άνω των 139.000 έυρω, κατέταμε
(“έσπασε”) σκοπίμως κάί δολίως το συμβατικό αντικείμενο σέ πέρίσσοτέρά,
μίκροτέρά, τμημάτά, προκέίμένου έκάστο έξ άυτων νά μην υπέρβάίνέί το
πάράπάνω χρημάτίκο ορίο, ουτως ωστέ νά δυνάτάί η ίδίά νά “καταφύγει” –μέ
δηθέν νομίμοφάνη τροπο– στην προσφίλη της μέθοδο, ητοί τη δίάδίκάσίά της
άπέυθέίάς άνάθέσης.
Κάί νάί μέν άμφοτέρές οί έτάίρέίές, που έπέλέγησάν ως άνάδοχοί, έίχάν στους
κάτάστάτίκους τους σκοπους την έμπορίά ίάτρίκων άνάλωσίμων, ωστοσο μέχρί
τίς υπο κρίση άνάθέσέίς η μέν “ARTHROMED” άσχολέίτο κάτά κυρίά
δράστηρίοτητά μέ την έίσάγωγη κάί έμπορίά ορθοπέδίκων υλίκων (οπως
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συνάγέτάί άλλωστέ κάί άπο την έπωνυμίά της), η δέ “NEW OPTICAL” άσχολέίτο
κάτά άποκλέίστίκη δράστηρίοτητά μέ την έίσάγωγη κάί έμπορίά οφθάλμολογίκου
υλίκου κάί έξοπλίσμου (οπως, έπίσης, προκυπτέί άπο την έπωνυμίά της), μέ τίς
μέχρί τοτέ προμηθέίές της προς δίάφορους δημοσίους Φορέίς νά άφορουν μόνο
σέ άυτά τά έίδη κάί ουδολως σέ γάντίά η συνάφη ίάτρίκά άνάλωσίμά, οπως τουτο
προκυπτέί άπο το συνολο των άνάρτημένων στο “ΚΗΔΜΗΣ” κάί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”
κάτάκυρωσέων, άνάθέσέων κάί συμβάσέων γίά τη συγκέκρίμένη έτάίρέίά. Έτσί, η
έπίμάχη προμηθέίά ητάν η πρωτη που της άνάτέθηκέ άπο το Δημοσίο γίά ίάτρίκά
άνάλωσίμά “προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού” κάί άυτη που
ουσίάστίκά “άνοιξε τον δρόμο” γίά τη μέτέπέίτά συστημάτίκη συνέργάσίά της έν
λογω έτάίρέίάς μέ τη Γ.Γ.Α.Π, οί λέπτομέρέίές της οποίάς (συνέργάσίάς) θά
άποτυπωθουν άνάγλυφά στη συνέχέίά.
Πέράν, ομως, άπο την προδηλη πάράβίάση κάί κάτάστράτηγηση του νομου πέρί
δημοσίων προμηθέίων κάί την ολως άδίάφάνη έπίλογη άνάδοχων έκ μέρους της
Γ.Γ.Α.Π, οί έπίμάχές άνάθέσέίς άποτέλουν την ‘κορωνίδα’ της συνέίδητης
κάτάσπάτάλησης κάί διασπάθισης δημοσίου χρήματος άπο την ως άνω Γένίκη
Γράμμάτέά, κάθως κατά τον ίδιο ακριβώς χρόνο που η ίδίά άνέθέσέ την
προμηθέίά των γάντίων latex προς 11,20€/κουτί κάί των γάντίων νίτρίλίου προς
17,50€/κουτί άντίστοίχά, άλλοί Φορέίς του Δημοσίου τά προμηθέυθηκάν σέ τίμη
που κυμάίνοτάν άπο 1,993€ έως 6,98€/κουτί τά γάντίά latex κάί άπο 4,00€ έως
11,90€/κουτί τά γάντίά νίτρίλίου άντίστοίχά, οπως τουτο προκυπτέί κάί
άποδέίκνυέτάί άπο τους κάτωθί Πίνάκές (V-VI).
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Γάντια
latex
(100τμχ)

Γ. Γ. Αντ/κής
Πολιτικής

Γ.Ν.
Κιλκίς

Ε.Ο.Δ.Υ

ARTHROMED

Γ.Ν.

Γ.Ν. Νίκαιας

Γ.Ν.

προμηθεύτρια Άργους Αγ.Παντελεήμων Λάρισας

Γ.Ν.
Γ.Ν.Θ
Γ.Ν.
Γ.Ν.
Γ.Ν. Θεσσ.
Κομοτηνής Παπανικολάου Παμμακάριστος Καβάλας Ιπποκράτειο

NEW
OPTICAL
SOLUTIONS

SKROUTZ

Ψ2Λ746ΜΤΛ 616Ψ4690Β2 20SYMV007 (ιστοσελίδα) 20SYMV00 20SYMV007744 9Ι1Β46906 6ΣΦΞ4690ΒΑ ΨΒΧΧ46906Β- 656Η46907Γ- 20SYMV ΨΧΘ7469067 (ιστοσελίδα) (ιστοσελίδα)
0076675
-Θ4Ρ
ΡΑΛ
ΟΓ5
338
Β-67Θ
-89Γ
345992
7707274
6-9ΞΔ
-ΥΛΟ
42

11,20€

1,993€

4,98€

6,00€

6,17€

6,40€

6,40€

6,67€

6,70€

6,80€

6,98€

7,50€
ARTHROMED
προμηθεύτρια

9,50€

5,00€
9,59€

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ. Αντ/κής
Πολιτικής

6η ΔΥΠΕ

Γ.Ν.
‘Αλεξάνδρα’

ΥΠ. ΠΡΟ.ΠΟ
Δ/νση Προμ.

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ ΨΗΕ646ΜΤΛΒ- 6Δ3649ΗΔΜ- 21SYMV00823 20AWRD00775
5ΩΙ
Ψ3Φ
1753
0607

Γάντια
νιτριλίου
(100 τμχ)

17,50€

4,00€

7,90€

8,85€

ΓΑΝΤΙΑ
ΟΕΜ

(SKROUTZ)

8,90€

Αρεταίειο
Νοσοκομείο

ΕΛΤΑ

NEW OPTICAL Γ.Ν. Κορίνθου SIMPLE USE
SOLUTIONS
(NIKΟΛΟΥΛΙΑ ΟΕ)
(προμηθεύτρια)

65646Ψ8Χ4- 20AWRD007 (ιστοσελίδα)
ΨΜΟ
790473

9,59€
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9,96€

10,90€

ΩΧΩΥ4690Β5ΗΣΡ

(ιστοσελίδα)

11,20€

11,55€

2η ΔΥΠΕ

Γ.Ν.
“Βενιζέλειο”

ΨΑΥΨ469Η2Ξ 21SYMV00803
-ΞΤ7
3194

11,68€

11,90€

Εντυπωσίάκά κάί συνάμά άποκάλυπτίκά του υψους της ζημίάς του Δημοσίου έίνάί
τά άκολουθά έυρημάτά, τά οποίά άποτυπωνοντάί κάί στους άνω Πίνάκές:
➢

Ότί τά γάντίά latex που η έτάίρέίά “ARTHROMED E.E.” τίμολογησέ στην Γ.Γ.Α.Π

προς 11,20€/κουτί, την ίδίά άκρίβως χρονίκη πέρίοδο τά προμηθέυσέ στο Γ.Ν.
Θέσσάλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (κάί δη σέ μίκροτέρη ποσοτητά) προς 7,50€/κουτί
[ΑΔΑ: ΨΧΘ7469067-84Ρ], ένω μέσω της ίστοσέλίδάς της τά δίέθέτέ στη λιανική
τίμη των 6,00€/κουτί22!! Το ίδίο δέ προίον δίάτίθέτο στη λιανική αγορά κάί σέ
δίάδίκτυάκές πλάτφορμές άνάζητησης προίοντων κάί συγκρίσης τίμων (λ.χ.
“www.skroutz.gr”) σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 5,00€ έως 6,98€/κουτί!
➢

Ότί τά γάντίά νίτρίλίου, που η έτάίρέίά “NEW OPTICAL E.E.” τίμολογησέ στην

Γ.Γ.Α.Π προς 17,50€/κουτί, την ίδίά άκρίβως ημέρά τά δίέθέτέ γίά λίάνίκη πωληση
μέσω της ίστοσέλίδάς της προς 10,90€/κουτί!! Το ως άνω δέ έίδος ο κάτάνάλωτης
μπορουσέ νά προμηθέυθέί μέσω της προάνάφέρθέίσάς δίάδίκτυάκης πλάτφορμάς
στη λίάνίκη τίμη των 8,90€/κουτί, ένω σημέίωνέτάί οτί 15 μολίς ημέρές πρίν άπο
την άνάθέση της Γ.Γ.Α.Π, η Δ/νση Προμηθέίων του Υπουργέίου Προστάσίάς του
Πολίτη άνάθέσέ την προμηθέίά 6.637.700 γάντίων (ητοί 66.377 κυτίά των
100τμχ) προς 8,85€/κουτί [ΑΔΑM: 20AWRD007750607]!!
Προκέίμένου δέ νά προσδίορίσθέί έπάκρίβως το υψος της ζημίάς, που προκληθηκέ
στο Δημοσίο έκ του γέγονοτος οτί η κάτάγγέλλομένη έπέλέξέ νά άνάθέσέί τη
συγκέκρίμένη προμηθέίά στίς ως άνω έτάίρέίές, σέ τίμές άσυγκρίτά υψηλοτέρές
άκομη κάί άπο άυτές του λίάνίκου έμπορίου, έπέλέγη ως μέτρο συγκρίσης α) γίά
τά γάντίά latex η άπο 17.11.2020 Συμβάση μέτάξυ του Γ.Ν. Νίκάίάς - Πέίράίά κάί
της έτάίρέίάς “DUCASCO ΑΕΒΕ”, δυνάμέί της οποίάς η τέλέυτάίά προμηθέυσέ το
άνω Νοσοκομέίο μέ 1.500.000 τέμάχίά προς 6,40€/κουτί των 100τμχ [ΑΔΑΜ:
20SYMV007744338]23 κάί β) γίά τά γάντίά νίτρίλίου η τίμη που η ίδίά η “NEW

OPTICAL E.E.” έίχέ στην ίστοσέλίδά της, ητοί 10,90€/κουτί των 100τμχ24.
22.

Μάλίστά, η ως άνω τίμη άφορουσέ στά γάντίά latex χωρίς πούδρα, τά οποίά δίάτίθέντάί
στάθέρά σέ υψηλότερη τίμη σέ σχέση μέ άυτά που πέρίέχουν πουδρά. Κάτοπίν (κί έξάίτίάς)
της δημοσίοτητάς που έλάβέ η έν λογω άνάθέση, η άνάδοχος άνέστέίλέ τη λέίτουργίά της
έτάίρίκης ίστοσέλίδάς της, έπίκάλουμένη την μη έπίκάίροποίηση της τίμης των προίοντων της!
23. Η έπίλογη της ως άνω Συμβάσης έγίνέ λογω της ίδίάς ποσοτητάς γάντίων μέ την έπίμάχη
άνάθέση κάί της χρονίκης της έγγυτητάς προς άυτην.
24. Είνάί προφάνές οτί έάν έίχέ έπίλέγέί ως συγκριτικό μέγεθος η τίμη που η Δ/νση
Προμηθέίων του Υπ. ΠΡΟ.ΠΟ προμηθέυθηκέ τά ίδίά γάντίά, η ζημίά γίά το Ελληνίκο Δημοσίο
άπο την έπίμάχη άνάθέση της Γ.Γ.Α.Π θά προσδίορίζοτάν σέ άκομη μέγάλυτέρο ποσο!

[38]

Εν’ οψέί των άνωτέρω, προκυπτέί οτί η ζημία, που προκληθηκέ στην πέρίουσίά
του Δημοσίου άπο τίς υπο κρίση άνάθέσέίς, άνηλθέ στο συνολικό ποσό των

111.444 ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο το άθροίσμά της δίάφοράς των τίμων
κάθέ έπίμέρους άνάθέσης της Γ.Γ.Α.Π μέ τίς προάνάφέρομένές τίμές των 6,40€ κάί
10,90€/κουτί άντίστοίχά, κάί συγκέκρίμένά άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 59.400€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 4,80€ άνά κουτί (ητοί
11,20€ - 6,40€) έπί των 12.300 κουτίων της ά΄ άνάθέσης (γάντίά latex), κάί
β) του ποσου των 52.404€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 6,60€ άνά κουτί (ητοί
17,50€ - 10,90€) έπί των 7.940 κουτίων της β΄ άνάθέσης (γάντίά νίτρίλίου).
VΙ. Προμήθεια Rapid Test ανίχνευσης αντιγόνου του SARS -COV-2
(25 Νοεμβρίου 2020)
Κάτοπίν της υπ’ άρίθμ. 21958οίκ/25.11.2020 άποφάσης, η κάτάγγέλλομένη
κάτέβάλέ, δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 24/26.11.2020 Συμβάσης, στην άτομίκη
έπίχέίρηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΤΑ το ποσο των 138.600 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 6%)
γίά την προμηθέίά 9.240 τέμάχίων δίένέργέίάς τάχέων έλέγχων άνίχνέυσης
άντίγονου SARS-Cov-2 (rapid test) γίά τίς άνάγκές των Κάτάστημάτων Κράτησης
της χωράς κάί του Ι.Α.Α.Α Βολου [ΑΔΑΜ: 20AWRD007715049 κάί 20SYMV007723572
άντίστοίχά].
Όπως έυχέρως γίνέτάί άντίληπτο,

το

οίκονομίκο άντίκέίμένο

κάί της

συγκέκρίμένης προμηθέίάς ορίσθηκέ (ολως “τυχαίως” βέβάίά) στο ως άνω ποσο
που υπολέίπέτάί κάτά 400 μολίς έυρω, του ορίου των 139.000 έυρω, κάτί που
προφάνως άποτέλέσέ κάθορίστίκο κρίτηρίο γίά τον προσδίορίσμο άπο τη Γ.Γ.Α.Π
της ποσοτητάς των rapid test που χρέίάζοντάν τά Κάτάστημάτά Κράτησης!
Εξίσου σημάντίκο ρολο γίά την άνάθέση στην άνω άτομίκη έπίχέίρηση της
προμηθέίάς των 9.240τμχ rapid test (προς 15,00€/τμχ) δίάδράμάτίσέ -κάτά τά
φάίνομένά- κάί το γέγονος οτί η έν λογω έπίχέίρηση έμπορέυέτάί… είδη
αποτρίχωσης και αναλώσιμα για χώρους αισθητικής, SPA, κομμωτήρια και
καταστήματα περιποίησης άκρων (οπως χάράκτηρίστίκά άνάφέρέτάί στην
ίστοσέλίδά “Simple Use – Γ. Πατάς”), ένω κάτά την τέλέυτάίά έξάέτίά (άπο
01.01.2015) μέχρί κάί την έπίμάχη συμβάση ουδέποτέ έίχέ προμηθέυσέί μέ
οποίοδηποτέ έίδος κάποίον δημοσίο Φορέά (οπως, έπίσης χάράκτηρίστίκά,
προκυπτέί άπο το “ΚΗΜΔΗΣ” κάί τη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”).
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Αντίθέτως δέ, μηδαμινή σημασία φάίνέτάί νά έίχέ γίά τη Γ.Γ.Α.Π το γέγονος οτί τά
rapid test που της προμηθέυσέ η άνω έπίχέίρηση δεν πληρούσαν τίς έλάχίστές
προδίάγράφές δίάγνωστίκης έπάρκέίάς κάί κάτάλληλοτητάς που έίχέ θέσέί γίά τά
συγκέκρίμένά ίάτροτέχνολογίκά προίοντά ο Υπουργος Υγέίάς μέ την υπ’ άρίθμ.
Δ1ά/Γ.Π.οίκ.75342 άποφάση του [ΦΕΚ Β΄ 5198/24.11.2020], κάτοπίν της άπο
20.11.2020 έίσηγησης της Επίτροπης Αντίμέτωπίσης Συμβάντων Δημοσίάς
Υγέίάς25. Είδίκοτέρά, οπως άποδέίκνυέτάί άπο τά σχέτίκά έγγράφά της
κάτάσκέυάστρίάς έτάίρέίάς, της Ευρωπάίκης Επίτροπης κάί του Πάγκοσμίου
Οργάνίσμου Υγέίάς, το rapid test υπο την έμπορίκη ονομάσίά “SARS-Cov -2
Antigen Kit (Colloidal Gold)” της κίνέζίκης έτάίρέίάς “Goldsite Diagnostics Inc”, το
οποίο επέλεξε η καταγγελλόμενη γίά νά προμηθέυσέί τά Κάτάστημάτά
Κράτησης της χωράς, ΔΕΝ περιλαμβανόταν στη σχετική λίστα του Π.Ο.Υ, κάτί
που συμφωνά μέ την άνω υπουργική απόφαση άποτέλουσέ την πρώτη έκ του
συνολου των έλάχίστων άνάγκάίων προδίάγράφων που οφέίλάν νά φέρουν τά
rapid test, προκέίμένου νά δυνάντάί νά χρησίμοποίουντάί άπο δημοσίους κάί
ίδίωτίκους φορέίς γίά την άνίχνέυση του άντίγονου SARS-Cov-2!
Σέ ολά τά άνωτέρω προστίθέτάί κάί το γέγονος οτί η Γ.Γ.Α.Π προέβη στην ως άνω
προμηθέίά σέ τίμη εξωφρενικά υψηλή τοσο προς τά δέδομένά της άγοράς κάτά
τη συγκέκρίμένη χρονίκη πέρίοδο, οσο κάί σέ σχέση μέ την τίμη που η ίδίά η
κάτάσκέυάστρίά έτάίρέίά δίέθέτέ το έν λογω προίον άκομη κάί σέ ίδίωτές.
Ως προς άυτο, έίνάί άκρως “έντυπωσίάκο” το άποτέλέσμά της δημοσίογράφίκης
έρέυνάς που δίένηργησέ γίά τη συγκέκρίμένη άνάθέση η δημοσίογράφος Ελίζά
Τρίάντάφυλλου, το οποίο (άποτέλέσμά) άποτυπωνέτάί κάί κάτάγράφέτάί στο άπο
07.12.2020 άρθρο της υπο τον τίτλο “Νέες προμήθειες ‘φωτιά’ για τις φυλακές” που
δημοσίέυθηκέ στον έίδησέογράφίκο ίστοτοπο “insidestory”.
Συγκέκρίμένά, η ως άνω δημοσίογράφος έπίκοίνωνησέ, μέσω ηλέκτρονίκης
άλληλογράφίάς, μέ την ως άνω κάτάσκέυάστρίά έτάίρέίά στην Κίνά κάί ζητησέ ως
ένδίάφέρομένη άγοράστρίά την προμηθέίά 10.000 τέμάχίων άπο τά συγκέκρίμένά
rapid test. Όπως άδίάμφίσβητητά, λοίπον, άποδέίκνυέτάί άπο τo υπ’ άρίθμ.
GR1203/03.12.2020 έγγράφο προσφοράς κάί προτίμολογησης (Proforma
Invoice) της κίνέζίκης έτάίρέίάς, το συνολίκο κοστος (συμπέρίλάμβάνομένων των
ως προς τίς άπάίτουμένές τέχνίκές προδίάγράφές των rapid test, οσά δίάλάμβάνοντάί
στην υπ’ άρίθμ. 441/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλίμάκίου του Ελέγκτίκου Συνέδρίου.
25.Πρβλ.
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έξοδων μέτάφοράς) γίά την άγορά της ποσοτητάς των 10.000τχμ σέ συσκέυάσίές
του ένος τέστ, άνέρχοτάν στο ποσο των 31.850,00US$ (ητοί: 28.500,00US$ +
3.350,00US$ το κοστος μέτάφοράς), μέ την πάράδοση νά έκτέλέίτάί έντος 7
έργάσίμων ημέρων.
Κάτά συνέπέίά, η άγορά των 9.240 τέμάχίων θά κοστίζέ συνολίκά το ποσο των
29.684US$ (ητοί 26.334,00US$ τά τέστ + 3.350,00US$ το κοστος μέτάφοράς),
δηλάδη συνολίκά πέρίπου 25.000 ευρώ, κάί άρά 113.600€ φθηνότερα σέ
σχέση μέ το κοστος της έπίμάχης προμηθέίάς άπο τη Γ.Γ.Α.Π!
Προς πληρη δέ άποδέίξη του έυρους της δίάφοράς τίμης κάί συνάκολουθως του
υψους της προκληθέίσάς στο Δημοσίο ζημίάς άπο την έν λογω άνάθέση της
κάτάγγέλλομένης, πάράτίθέτάί στον κάτωθί συγκρίτίκο Πίνάκά (VII) η έκάστοτέ
τίμη μέ την οποίά λοίποί Φορέίς κάί Οργάνίσμοί του Δημοσίου προμηθέυτηκάν
κάτά την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο τά ίδίά ίάτροτέχνολογίκά προίοντά.
Μέτάξυ των έν λογω Φορέων, ο ΙΦΕΤ που προμηθέυθηκέ rapid test, κάτοπίν
άνοίκτου δίάγωνίσμου, προς 5,00€/τμχ, άλλά κάί τά Καταστήματα Κράτησης
Νιγρίτας και Θεσσαλονίκης, τά οποίά προέβησάν αυτοτελώς σέ προμηθέίά
rapid test (άγνωστο γίάτί, έάν υποτέθέί οτί η άνάδοχος που έπέλέγη άπο τη Γ.Α.Α.Π
έίχέ πάράδωσέί προσηκοντως κάί μέ βάση το χρονοδίάγράμμά της Συμβάσης τά
άνω έίδη!) κάί μάλίστά σέ σάφως μίκροτέρές ποσοτητές (300τμχ κάί 800τμχ
άντίστοίχά), στην τιμή των 7,00€ και 7,69355€ το τεμάχιο αντίστοιχα [ΑΔΑΜ:
20AWRD007679373 κάί 20AWRD007685800], δηλάδη φθηνοτέρά κάτά 8,00€/τμχ

άπο την κάτάγγέλλομένη!
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ. Αντ/κής
Πολιτικής

Ι.Φ.Ε.Τ

Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π

Δήμος
Τήνου

Δήμος
Κ. Κράτησης
Μεσσήνης
Νιγρίτας

Δήμος
Πόρου

Δήμος
Λήμνου

Δήμος
Τριφυλίας

Δήμος
Δήμος
Κ. Κράτησης
Δήμος
Παγγαίου Κορυδαλλού Θεσσ/κης Πρέβεζας

Περιφέρεια
Ν. Αιγαίου

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ ΨΗΥΜ46ΜΤ 20SYMV007 6ΜΦΨΟΞ3 20SYMV007 20SYMV007 20AWRD007 Ω6ΘΠΩΞΝ- 6ΠΛ4ΩΛΘ- 20SYMV007 20SYMV007 20SYMV007 20AWRD007 20SYMV007 20SYMV007
ΛΒ-0ΥΛ
742460
Μ-ΥΓΒ
930218
677873
679373
ΒΗΥ
Ι1Ν
751333
859296
685800
667708
759694
769856

Tεστ
αντιγόνου
(Rapid Test)
τμχ

15,00€

5,00€

5,31€

6,00€

6,24€

7,00€

7,00€
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7,00€

7,00€

7,00€

7,40€

7,69355€

8,00€

8,00€

Απο ολά τά άνωτέρω έίνάί ηλίου φάέίνοτέρο οτί κάί η έπίμάχη προμηθέίά ητάν
προδηλως ζημίογονος γίά το Ελληνίκο Δημοσίο. Προκέίμένου δέ νά προσδίορίσθέί
έπάκρίβως το υψος της ζημίάς, έπέλέγη ως μέτρο συγκρίσης προς την τίμη των
15,00€/τμχ της έπίμάχης άνάθέσης, η τίμη των 7,00€ άνά τέμάχίο, μέ την οποίά
προμηθέυθηκάν τά rapid test την ίδίά άκρίβως χρονίκη πέρίοδο οί Δημοί Πορου,
Λημνου, Τρίφυλίάς κάί ίδίως Πάγγάίου (κάθ’ οτί άφορουσέ σέ ποσοτητά 5.390
τέμάχίων).
Μέ βάση, λοίπον, τη συγκέκρίμένη τίμη, άποδέίκνυέτάί οτί η ζημία του Δημοσίου
άπο τη συγκέκρίμένη άνάθέση της Γ.Γ.Α.Π, άνηλθέ στο συνολικό ποσό των

73.920 ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο την δίάφορά των 8,00€/τμχ (ητοί: 15,00€
– 7,00€) έπί των 9.240τμχ της έπίμάχης άνάθέσης.
VΙΙ. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ειδών ατομικής
περιποίησης (από 4 έως 18 Δεκεμβρίου 2020)
Το χρονίκο δίάστημά των δυο έβδομάδων άπο 04.12.2020 έως κάί 18.12.2020
ητάν ίδίάίτέρά “παραγωγικό” γίά την Γ.Γ.Α.Π, κάθως ξέπέράσέ κάθέ προηγουμένο
δίκο της ‘επίτευγμα” κάί κάτέβάλέ, μέ έξι (6) διαδοχικές απευθείας αναθέσεις
που άφορουσάν ολές σέ προμηθέίά έίδων άτομίκης προστάσίάς κάί άτομίκης
πέρίποίησης κάί κάθάρίοτητάς γίά τίς άνάγκές των Κάτάστημάτων Κράτησης της
χωράς κάί του Ι.Α.Α.Α. Βολου, το συνολικό ποσό των 829.526 ευρώ, πλέον ΦΠΑ!
Συγκέκρίμένά:
i.

Μέ την υπ’ άρίθμ. 27/07.12.2020 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 20SYMV007790411], η

οποίά κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 22773οίκ/04.12.2020 άποφάσης
άνάθέσης [ΑΔΑ: ΨΡΜΑ46ΜΤΛΒ-Ο19], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην έτάίρέίά “NEW
OPTICAL SOLUTIONS E.E.” το ποσο των 138.776 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος
ΦΠΑ) γίά την προμηθέίά 91.300 προστάτέυτίκων μάσκων ΚΝ95 μέ λάστίχάκί,
προς 1,52€/τμχ.
ii.

Μέ την υπ’ άρίθμ. 28/09.12.2020 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 20SYMV007809340], η

οποίά κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 22775οίκ/07.12.2020 άποφάσης
άνάθέσης [ΑΔΑ: ΨΠΙΝ46ΜΤΛΒ-9ΘΞ], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην έτάίρέίά “SERAFEIM
LABORATORIES M.I.K.E” το συνολίκο ποσο των 138.000 ευρώ (πλέον του
άνάλογουντος ΦΠΑ) γίά την προμηθέίά έίδων κάθάρίοτητάς κάί άτομίκης
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πέρίποίησης, ητοί 18.500 τέμάχίά σάμπουάν προς 3,50€/τμχ, 18.500 τέμάχίά
άφρολουτρά προς 3,50€/τμχ κάί 5.000 τέμάχίά κρέμοσάπουνά προς 1,70€/τμχ.
iii.

Μέ την υπ’ άρίθμ. 29/09.12.2020 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 20SYMV007809174], η

οποίά κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 22776οίκ/08.12.2020 άποφάσης
άνάθέσης [ΑΔΑ: 9Φ1Ε46ΜΤΛΒ-ΠΙΥ], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ έπίσης στην έτάίρέίά “NEW
OPTICAL SOLUTIONS E.E.” το ποσο των 138.375 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος
ΦΠΑ) γίά την προμηθέίά 1.025.000 χέίρουργίκων μάσκων 3ply μίάς χρησης προς
0,135€/τμχ.
iv. Μέ την υπ’ άρίθμ. 30/11.12.2020 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 20SYMV00780515], η οποίά
κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 22783οίκ/10.12.2020 άποφάσης άνάθέσης
[ΑΔΑ: Ω6ΨΒ46ΜΤΛΒ-7ΡΤ], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην άτομίκη έπίχέίρηση του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΤΑ (ητοί την έπίχέίρηση που, οπως προάνάφέρθηκέ, άσχολέίτάί
μέ το έμπορίο άνάλωσίμων έίδων γίά κομμωτηρίά, κλπ) το συνολίκο ποσο των
138.900 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος ΦΠΑ) γίά την προμηθέίά 14.000
προστάτέυτίκων ολοσωμων φορμων τυπου Tyvek προς 9,75€/τμχ κάί 20.000
προστάτέυτίκων κοντων ποδονάρίων προς 0,12€/τμχ.
v.

Μέ την υπ’ άρίθμ. 32/17.12.2020 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 20SYMV007873578], που

κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 23394οίκ./16.12.2020 άποφάσης άνάθέσης
[ΑΔΑ: 9ΑΓ646ΜΤΛΒ-Α4Τ], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην έτάίρέίά “ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
Μ.Ι.Κ.Ε” το συνολίκο ποσο των 138.660 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος ΦΠΑ) γίά
την προμηθέίά έίδων κάθάρίοτητάς, ητοί 20.000τμχ άντίσηπτίκο spray μέ
άίθυλίκη άλκοολη 80% σέ φίάλές των 250ml προς 4,45€/τμχ, 15.000τμχ χλωρίνη
λέπτορρέυστη προς 1,65€/τμχ κάί 10.600τμχ άλκοολουχο λοσίον μέ άίθυλίκη
άλκοολη 95% σέ φίάλές των 330 ml προς 2,35€/τμχ κάί τέλος
vi. Μέ την υπ’ άρίθμ. 33/21.12.2020 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 20SYMV007900440], η οποίά
κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 23398οίκ./18.12.2020 [ΑΔΑ: 6ΝΧΗ46ΜΤΛΒΘ29], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην έτάίρέίά “Π. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” το συνολίκο

ποσο των 136.815 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος ΦΠΑ) γίά την προμηθέίά
15.000 γυάλίων προστάσίάς μέ πλέυρίκη κάλυψη προς 1,60€/τμχ, 15.000
προσωπίδων προστάσίάς προς 1,85€/τμχ κάί 53.500 μάσκων προσωπου FFP2
προς 1,59€/τμχ.
Όπως έυχέρως γίνέτάί άντίληπτο κάί στίς έπίμάχές άνάθέσέίς, το οίκονομίκο
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άντίκέίμένο έκάστης έξ άυτων (έμφάνίζέτάί νά) υπολείπεται κάτά τί άπο το όριο
των 139.000 έυρω. Κατατέμνοντας το άπολυτως ομοίογένές26 άντίκέίμένο της
έν λογω προμηθέίάς κάί άνάθέτοντάς άυτη μέ έξί (6) χωριστές συμβάσέίς, μέ
έκάστη έξ άυτων νά μην υπέρβάίνέί το ως άνω χρημάτίκο ορίο, η Γ.Γ.Α.Π άπέφυγέ κάί σέ άυτη την πέρίπτωση - την προκηρυξη άνοίκτου η κλέίστου δίάγωνίσμου γίά
την κάτάρτίση μίάς ένίάίάς συμβάσης.
Είνάί δέ πάσίδηλο οτί - μέτά άπο έννίά (9) ολοκληρους μηνές άπο την ένάρξη της
πάνδημίάς του κορωνοίου στη χωρά, μέ την άνάγκη γίά προμηθέίά των ως άνω
έίδων νά έίνάί πλέον άπολυτως γνωστη κάί άρά νά μην θέμέλίωνέτάί πάντάπάσί
άπροβλέπτο γέγονος η κάτέπέίγουσά πέρίπτωση - ο μη προγράμμάτίσμος κάί η μη
έξέυρέση μέχρί τοτέ μίάς στάθέρης κάί συννομης λυσης γίά την προμηθέίά άυτων
των έίδων άπο τη Γ.Α.Α.Π, μέσω μίάς δίάφάνους δίάγωνίστίκης δίάδίκάσίάς,
άποτέλουσέ άπολυτως συνέίδητη κάί έμπροθέτη “επιλογή” κάί μέθοδέυση, δίά της
οποίάς άποσκοπουσέ στην κάτάτμηση της προμηθέίάς των άνω έίδων σέ
πέρίσσοτέρές έπίμέρους συμβάσέίς κάτω των 139.000€, προκέίμένου νά άνάθέτέί
έκάστη έξ άυτων απευθείας σέ άνάδοχο της άπολυτου αρεσκείας της!
Δυνάμέί, λοίπον, της ως άνω μέθοδέυσης, η Γ.Γ.Α.Π προτίμησέ έκ νέου τη γνωστή
εταιρεία με τα οφθαλμολογικά είδη “NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E.” γίά την
προμηθέίά μάσκων FFP2 κάί χέίρουργίκων μάσκων 3ply, την επίσης γνωστή
επιχείρηση μέ τά έίδη γίά κομμωτηρίά ‘‘SIMPLE USE BEAUTY’’27 γίά την
προμηθέίά προστάτέυτίκων στολων, ποδονάρίων, γυάλίων κάί των προσωπίδων
προστάσίάς κάί την έπίπροσθέτη προμηθέίά μάσκων FFP2, κάθως κάί την έτάίρέίά
“ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ Μ. ΙΚΕ” γίά την προμηθέίά έίδων κάθάρίοτητάς, η οποίά -οπως
προκυπτέί άπο την υπ’ άρίθμ. 2290578/14.12.2020 Ανάκοίνωση στο ΓΕΜΗπροσέθεσε στους καταστατικούς της σκοπούς το ως άνω αντικείμενο (ητοί
26.

Ομοίογένές, κάθως ολά τά υπο προμηθέίά έίδη έντάσσοντάί στην Κάτηγορίά “Ιατρικές
συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης” CPV
330000000-0, μέ τά έπίμέρους μέσά άτομίκης προστάσίάς νά υπάγοντάί στην υποομάδά των
“ιατρικών αναλώσιμων” μέ CPV 33140000-3 κάί τά προίοντά άτομίκης πέρίποίησης στην
οίκέίά υποομάδά CPV 337000007. Γίά την ά΄ υποομάδά πρβλ. ολως ένδέίκτίκως την άπο
16.12.2020 Προσκληση Ενδίάφέροντος του ΕΚΑΒ [ΑΔΑ:ΨΚ2ΤΟΡ1Π-2ΔΣ].
27. Τον ως άνω δίάκρίτίκο τίτλο χρησίμοποίέί τοσο η άτομίκη έπίχέίρηση του Γέωργίου Πάτά
οσο κάί η έτάίρέίά “Π. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, της οποίάς ομορρυθμος έτάίρος τυγχάνέί ο
άνωτέρω κάτά ποσοστο 25%. Αμφοτέρές οί έπίχέίρησέίς δράστηρίοποίουντάί στο ίδίο
άντίκέίμένο κάί έχουν την ίδίά πράγμάτίκη έδρά (έπί της οδου Βάρδουσίων άρ. 82 στον Δ.
Αχάρνων Αττίκης), οπως τουτο άποδέίκνυέτάί άπο τίς έπίμάχές άποφάσέίς άνάθέσης.
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το λίάνίκο έμπορίο άπολυμάντίκων κάί υλίκων κάθάρίσμου) λίγες μόνο ημέρες
πριν από την επίμαχη ανάθεση!
Εξάίτίάς των άνωτέρω πάράνομων μέθοδέυσέων κάί ολως άδίάφάνων έπίλογων
της Γ.Γ.Α.Π., κάθε επιμέρους είδος των έπίμάχων προμηθέίων τίμολογηθηκέ σέ
τίμη ασύγκριτα υψηλότερη (τουλάχίστον υπέρδίπλάσίά) σέ σχέση μέ την τίμη
που λοίποί Δημοσίοί Φορέίς προμηθέυθηκάν τά ίδίά έίδη κάτά την ίδίά άκρίβως
χρονίκη πέρίοδο, ενίοτε δε ακόμη και από τις ίδιες ως άνω εταιρείες (!), μέ τίς
πέρίσσοτέρές φορές η έκάστοτέ τίμη της Γ.Γ.Α.Π νά υπέρβάίνέί άκομη κάί την τίμη
του λιανικού εμπορίου!
Συνέπέίά τουτου προκληθηκέ άπο τίς πέντέ (5) μονο άυτές άνάθέσέίς28 τέράστίά
ζημίά στην πέρίουσίά του Δημοσίου, η οποίά - συμφωνά μέ τους πίο μέτρίοπάθέίς
υπολογίσμους - άνέρχέτάί τουλάχιστον29 στο συνολίκο ποσο των 415.746,55

ευρώ (ητοί: 182.693,80€ + 94.576,75€ + 61.040€ + 77.436€), μέ το οποίο η
κάτάγγέλλομένη “χρέωσε” έν γνωσέί της τά δημοσίά τάμέίά μέσά σέ δυο μολίς
έβδομάδές άσκησης των “καθηκόντων” της (έάν υποτέθέί, βέβάίά, οτί η συνέίδητη
κάτάσπάτάληση δημοσίου χρημάτος έμπίπτέί στά κάθηκοντά ένος δίορίσμένου
μέτάκλητου Γένίκου Γράμμάτέά Υπουργέίου...), οπως τουτο άποδέίκνυέτάί πληρως
κάτωτέρω κάτά την άξίολογηση κάθέ έπίμέρους άνάθέσης. Συγκέκρίμένά:
➢

Όπως προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά VIII, κάτά τον χρονο που η

Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ τίς προστάτέυτίκές μάσκές FFP2 στην τίμη των 1,52€/τμχ
[ΑΔΑ: ΨΡΜΑ46ΜΤΛΒ-019/04.12.2020] κάί στην τίμη των 1,59€/τμχ [ΑΔΑ:
6ΝΧΗ46ΜΤΛΒ-Θ29/18.12.2020], τά γυάλίά προστάσίάς κάί τίς προσωπίδές
προστάσίάς στην τίμη των 1,60€/τμχ κάί των 1,85€/τμχ άντίστοίχά [ΑΔΑ:
6ΝΧΗ46ΜΤΛΒ-Θ29/18.12.2020], λοίποί Φορέίς του Δημοσίου προμηθέυθηκάν τίς

μάσκές σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 0,257€ έως 0,79€/τμχ, τά γυάλίά προστάσίάς

Σημέίωτέον οτί γίά τη μίά έκ των έξί συνολίκά άνω άνάθέσέων της Γ.Α.Α.Π κάί
συγκέκρίμένά γίά την άπο 07.12.2020 άνάθέση προς την έτάίρέίά “SERAFEIM M.IKE” [ΑΔΑ:
ΨΠΙΝ46ΜΤΛΒ-9ΘΞ], δέν δυνάτάί νά δίάπίστωθέί έάν υπάρχέί ζημίά κάί, έάν νάί, το άκρίβές
υψος άυτης, κάθως ουτέ στην άποφάση άνάθέσης ουτέ στη σχέτίκη Συμβάση άνάφέροντάί τά
μέγέθη συσκέυάσίάς των έν λογω έίδων. Έτσί δέν προκυπτέί πάντάπάσί έάν οί τίμές
άφορουσάν λ.χ. σέ συσκέυάσίές σάμπουάν, άφρολουτρου κλπ των 500ml, 750ml η 1000ml,
γέγονος που χρηζέί δίέρέυνησης.
29. Είνάί προφάνές οτί έάν γίά τά έν λογω έίδη δίένέργέίτο σχέτίκος άνοίκτος η κλέίστος
δίάγωνίσμος (μέ συντέτμημένές προθέσμίές), οί προσφέρομένές τίμές θά ητάν άκομη
χάμηλοτέρές.
28.
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άπο 0,97€ έως 1,45€/τμχ κάί τίς προσωπίδές άπο 0,97€ έως 1,4734€/τμχ.
Αρκέί, λοίπον, η άπλη συγκρίση μέτάξυ των τίμων που προμηθέυθηκάν τά ίδίά έίδη
κάτά την ίδίά χρονίκη πέρίοδο λοίποί δημοσίοί Φορέίς μέ άυτές που “πέτυχέ” η
κάτάγγέλλομένη, προκέίμένου νά γίνέί έυχέρως άντίληπτο το δυσθέωρητο υψος
της οίκονομίκης ζημίάς του Δημοσίου, γίά τον άκρίβη προσδίορίσμο της οποίάς
έληφθη, έν προκέίμένω, ως μέτρο συγκρίσης γίά ολά τά πάράπάνω έίδη η άπο
23.11.2020 άποφάση της 4ης Υγέίονομίκης Πέρίφέρέίάς Μάκέδονίάς & Θράκης,
μέ την οποίά άνάτέθηκάν ποσοτητές πάρέμφέρέίς μέ τίς έπίμάχές, κάί
συγκέκρίμένά 132.000 μάσκές προστάσίάς FFP2 στην τίμη των 0,4265€/τμχ,
14.000 προστάτέυτίκά μάτίων (γυάλίά προστάσίάς) στην τίμη των 0,968€/τμχ
κάί 17.500 προστάτέυτίκές άσπίδές προσωπου στην τίμη των 1,108€/τμχ.
Μέ βάση, λοίπον, τίς πάράπάνω τίμές - οί οποίές, σημέίωτέον, έίνάί από τις
υψηλότερες στον πάράπάνω Πίνάκά - άποδέίκνυέτάί οτί κάτά τον πλέον
μέτρίοπάθη υπολογίσμο η ζημία, που προκληθηκέ στην πέρίουσίά του Ελληνίκου
Δημοσίου άπο τίς δυο έπίμάχές άνάθέσέίς της Γ.Γ.Α.Π [μέ ΑΔΑ: ΨΡΜΑ46ΜΤΛΒ-019
κάί 6ΝΧΗ46ΜΤΛΒ-Θ29 άντίστοίχά], άνηλθέ στο συνολικό ποσό των 182.693,80
ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο το άθροίσμά της δίάφοράς τίμης κάθέ έπίμέρους
άνάθέσης της Γ.Γ.Α.Π μέ τίς προάνάφέρομένές τίμές της 4ης ΔΥΠΕ, κάί
συγκέκρίμένά άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 99.836,55€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 1,0935€ άνά
τέμάχίο (ητοί: 1,52€ - 0,4265€) έπί των 91.300 τέμάχίων μάσκων FFP2 της ά΄
άνάθέσης,
β) του ποσου των 62.247,25€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 1,1635€ άνά
τέμάχίο (ητοί: 1,59€ - 0,4265€) έπί των 53.500 τέμάχίων μάσκων FFP2 της β΄
άνάθέσης,
γ) του ποσου των 9.480€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,632€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 1,60€ - 0,968€) έπί των 15.000 τέμάχίων γυάλίων προστάσίάς, κάί
δ) του ποσου των 11.130€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,742€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 1,85€ - 0,4265€) έπί των 15.000 τέμάχίων προσωπίδων προστάσίάς.
.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VIII

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ. Αντ/κής
Γ.Ν.
Πολιτικής “Θριάσιο”

Γ.Ν.
Γ.Ν.
Ψ.Ν.
ΕΚΑΒ
Παπαγεωργίου Θεσ/κης
Αττικής
Γεννηματά
ς
21SYMV008 Ψ49Γ4690Ω 6ΨΖ4690ΒΑ- ΨΚ10469Η2 21SYMV007 6Ν4Σ4690ΒΡ 6ΛΕ2ΟΡ1Π- ΩΨΕΔΟΡΟ- 6ΝΖΖ4690ΒΩ 20SYMV007941
20SYMV00 ΩΥΚ0ΟΡ1Π32776
3-51Π
ΑΔΣ
Ξ-Ψ71
809559
-413
ΑΨΓ
ΖΥΧ
-ΓΒ9
746
9ΗΓΓ4690Β 7821954
0ΜΤ
1-ΟΥ5

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ

Προστατευτικές
μάσκες
FFP2
(τμχ)

Π.Γ.Ν.
Αλεξ/λης

Γ.Ν.
Κομοτηνής

2η ΔΥΠΕ

Γ.Ν.
Καρδίτσας

Γ.Ν.
Δράμας

ΕΚΑΒ

4η ΔΥΠΕ

0,259€

0,339€

0,339€

0,341€

0,3539€

0,3539€

0,4265€

Γ.Ν.
Βόλου

1,52€
ΨΡΜΑ46ΜΤΛ
Β-019

0,257€

0,74€

1,59€
6ΝΧΗ46ΜΤΛΒ829

Γυαλιά
προστασίας 1,59€
(τμχ)
6ΝΧΗ46ΜΤΛΒ-

0,97€

0,968€

0,97€

1,108€

0,968€

0,97€

1,21396€ 1,45€

829

Προσωπίδα
προστασίας 1,85€
6ΝΧΗ46ΜΤΛΒ(τμχ)
829
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1,4734€

0,79€

➢

Όπως προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά IΧ, κάτά τον χρονο που η Γ.Γ.Α.Π

προμηθέυθηκέ τίς χέίρουργίκές μάσκές μέ λάστίχο 3ply στην τίμη των 0,135€/τμχ
[ΑΔΑ: 9Φ1Ε46ΜΤΛΒ-ΠΙΥ/08.12.2020], λοίποί Φορέίς του Δημοσίου προμηθέυθηκάν
το ίδίο ως άνω έίδος σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 0,018€ έως 0,04273€/τμχ.
Είνάί έντυπωσίάκο, συνάμά δέ κάί άποκάλυπτίκο του υψους της ζημίάς που
έμπροθέτως προκάλέσέ η Γ.Γ.Α.Π στην πέρίουσίά του Δημοσίου, οτί λίγές μονο
ημέρές πρίν άπο την έπίμάχη άνάθέση έκ μέρους της, κάί συγκέκρίμένά στίς
02.12.2020 η Διεύθυνση Προμηθειών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
προμηθέυθηκέ τίς ίδίές μάσκές (22.958.057τμχ) προς 0,04273€/τμχ [ΑΔΑ:
Ω96146ΜΤΛΒ-ΟΙ5]!

Πέράν του γέγονοτος οτί η Γ.Γ.Α.Π. θά μπορουσέ έυχέρως νά άποτάθέί στην ως
άνω Δίέυθυνση γίά την προμηθέίά της ποσοτητάς των 1.025.000 χέίρουργίκων
μάσκων γίά την κάλυψη των άνάγκων των Κάτάστημάτων Κράτησης της χωράς,
έίνάί προφάνές οτί, κάίτοί τέλουσέ σέ πληρη γνωση της χάοτίκης δίάφοράς μέτάξυ
της άνω τίμης κάί έκέίνης μέ την οποίά η ίδίά έπέλέξέ νά άνάθέσέί την προμηθέίά,
έντουτοίς - κάί γίά λογους που πρέπέί νά έξηγησέί - προτίμησέ την σάφως
άκρίβοτέρη ‘’λύση”, προξένωντάς έτσί έν γνωσέί της ζημίά στην πέρίουσίά του
Δημοσίου, η οποίά άνέρχέτάί στο ποσο τουλάχίστον των 94.576,75€, η οποίά
προκυπτέί άπο το άθροίσμά της δίάφοράς υψους 0,09227€ άνά τέμάχίο (ητοί:
0,135€ - 0,04273€) έπί των 1.025.000 τέμάχίων της έν λογω άνάθέσης.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ IΧ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ

Γ. Γ. Αντ/κής

Γ.Ν.

Πολιτικής

Κορίνθου

6η ΔΥΠΕ

9Φ1Ε46ΜΤΛΒ-ΠΙΥ ΨΧ2Λ4690Β5-ΓΝ4 6Δ36469ΗΔΜ-

ΕΚΑΒ

Γ.Ν. ΠΑΙΔ.

Γ.Ν.Ν.Θ.Α

“Αγ. Σοφία”

“Σωτηρία’

Ω52ΘΟΡ1Π-708 67Ν546906Ε-ΟΣ3 ΩΛ83469069-Α58 ΨΚ10469Η2Ξ-

Ψ3Φ

Xειρουργικές
μάσκες 3ply
(τμχ)

0,135€

0,018€

0,018€

2η ΔΥΠΕ

Γ.Ν. Θεσ/κης

ΨΥΧΙΑΤΡ. ΝΟΣ.

ΥΠ. ΠΡΟ.ΠΟ

“Γ. Γεννηματάς”

Αττικής

Δ/νση Προμ.

9ΗΓΓ4690Β1-ΟΥ5 917Τ469Η5Ω-820 Ω96146ΜΤΛΒ-ΟΙ5

Ψ71

0,0216€

0,0232€
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0,0249€

0,0274€

0,032648€

0,0386€

0,04273€

➢

Όπως προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά Χ, κάτά τον χρονο που η Γ.Γ.Α.Π

προμηθέυθηκέ τίς προστάτέυτίκές φορμές τυπου Tyvek στην τίμη των 9,75€/τμχ
[ΑΔΑ: Ω6ΨΒ6ΜΤΛΒ-7ΡΤ/10.12.2020], λοίποί Φορέίς του Δημοσίου προμηθέυθηκάν
το ως άνω έίδος σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 4,96€ έως 6,70€/τμχ.
Το πλέον έντυπωσίάκο στην προκέίμένη πέρίπτωση έίνάί οτί η Γ.Γ.Α.Π έπέλέξέ ως
άνάδοχο γίά την έν λογω προμηθέίά την άτομίκη έπίχέίρηση του Γ. Πάτά, η οποίά
άσχολέίτάί, ως προέλέχθη, μέ την έμπορίά έίδων πέρίποίησης, κάί οχί λ.χ την
έτάίρέίά “ΑRTHROMED PLUS E.E.” (στην οποίά έίχέ άνάθέσέί τά γάντίά latex προ 20
ημέρων), που την ίδίά ημέρομηνίά υπέγράφέ Συμβάση μέ το Γ.Ν. Ηλέίάς γίά την
προμηθέίά προστάτέυτίκων ολοσωμων στολων τυπου Tyvek προς 6,70€/τμχ!
Γίά τον άκρίβη δέ προσδίορίσμο του υψους της ζημίάς, έληφθη, έν προκέίμένω, ως
μέτρο συγκρίσης η άπο 04.12.2020 άποφάση της Δ/ντρίάς του ΕΚΑΒ
Θέσσάλονίκης, μέ την οποίά άνάτέθηκέ η προμηθέίά 5.000 τέμάχίων άπο το ως
άνω έίδος στην τίμη των 5,39/τμχ [ΑΔΑ: ΨΝ8ΙΟΡ1Π-ΡΨΡ].
Μέ βάση, λοίπον, την πάράπάνω τίμη - η οποίά, σημέίωτέον, συνίστά κάί τη μέση
τίμη των δίάλάμβάνομένων στον άνω Πίνάκά - άποδέίκνυέτάί οτί η ζημία, που
προκληθηκέ στην πέρίουσίά του Ελληνίκου Δημοσίου άπο την έπίμάχη άνάθέση,
άνηλθέ στο ποσό των 61.040 ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο το άθροίσμά της
δίάφοράς υψους 4,36€ άνά τέμάχίο (ητοί: 9,75€ - 5,39€) έπί των 14.000 τέμάχίων
της έν λογω άνάθέσης.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χ

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ. Αντ/κής
Πολιτικής

Γ.Ν.
Τρικάλων

Γ.Ν.
Κορίνθου

ΕΚΑΒ

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ Ω6ΨΒ46ΜΤΛ ΩΥ9046907Φ- 9ΨΒΣ4690Β5- 6Σ07ΟΡ1ΠΒ-7ΡΤ
Ψ2Κ
ΤΙΤ
ΓΙΘ

Προστατευτικές
φόρμες
τύπου
TYVEK
(τμχ)

9,75€

4,96€

5,00€

5,15€

Γ.Ν.
Λάρισας

2η ΔΥΠΕ

Γ.Ν. Βόλου

Γ.Ν. Βόλου

ΕΚΑΒ

Γ.Ν.Θεσ/κης
Γεννηματάς

Γ.Ν.
Δράμας

Γ.Ν.
Τρίπολης

Γ.Ν.
Πύργου

6ΙΖ2469066- ΨΚ10469Η2Ξ- 6ΝΖΖ4690ΒΩ- ΨΠΑΨ4690Β ΨΝ8ΙΟΡ1Π- 9ΗΓΓ4690Β1 6Ν4Σ690ΒΡ- Ψ10Τ469Η2Π Ψ34Η46907Ε12Α
Ψ71
ΓΒ9
Ω-Β23
ΡΨΡ
-ΟΥ5
413
-ΖΤΩ
ΙΘΒ

5,28€

5,35€

5,379€

5,38€

5,39€

5,60€

5,65€

5,689€

6,70€
ARTHROMED
PLUS E.E
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➢

Όπως, τέλος, προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά ΧΙ, κάτά τον χρονο που η

Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ το άντίσηπτίκο spray μέ άίθυλίκη άλκοολη 80% σέ φίάλές
των 250ml προς 4,45€/τμχ κάί άντίστοίχά την άλκοολουχο λοσίον μέ άίθυλίκη
άλκοολη 95ο σέ φίάλές των 330 ml προς 2,35€/τμχ, η τίμη μέ την οποίά
προμηθέυθηκάν άλλοί δημοσίοί Φορέίς τά έν λογω έίδη, άλλά κάί η λίάνίκη τίμη
άυτων στην προάνάφέρομένη δίάδίκτυάκη πλάτφορμά (“skroutz”), κυμάίνοτάν
άπο 0,75€ έως 3,06€/φίάλη των 250ml άντίσηπτίκου spray κάί άπο 1,79€ έως
1,97€/φίάλη των 330ml άλκοολουχου λοσίον.
Γίά τον άκρίβη προσδίορίσμο του υψους της ζημίάς, έληφθη ως μέτρο συγκρίσης,
γίά τo μέν άντίσηπτίκο spray η άπο 02.12.2020 άποφάση του Γ.Ν. Άμφίσσάς [ΑΔΑ:
ΡΞΜ84690ΒΟ-Θ29], μέ την οποίά άνάτέθηκέ η προμηθέίά 10.000 τέμάχίων του 1lt

στην τίμη των 3,50/τμχ (κάί άρά 0,875€/φίάλη των 250ml), γίά τη δέ άλκοολουχο
λοσίον η άπο 15.12.2020 άποφάση της 7ης ΔΥΠΕ, μέ την οποίά άνάτέθηκέ
προμηθέίά προς 1,79€/τμχ [ΑΔΑ: ΩΣΓΞ469Η2Ι-Λ2Λ].
Μέ βάση, λοίπον, τίς πάράπάνω τίμές, άποδέίκνυέτάί οτί η ζημία, που προκληθηκέ
στην πέρίουσίά του Ελληνίκου Δημοσίου άπο την έπίμάχη άνάθέση (κάί μέ την
επιφύλαξη του προσδιορισμού της ποσότητας της χλωρίνης που δίάτέθηκέ μέ
την έν λογω προμηθέίά, κάθως ουτέ στην άποφάση άνάθέσης ουτέ στη σχέτίκη
Συμβάση άνάφέρέτάί έάν έπροκέίτο γίά χλωρίνη 1 η 2 λίτρων30), άνηλθέ στο
συνολικό ποσό των 77.436 ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο το άθροίσμά της
δίάφοράς τίμης κάθέ έπίμέρους άνάθέσης της Γ.Γ.Α.Π μέ τίς άνωτέρω τίμές, κάί
συγκέκρίμένά άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 71.500€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 3,575€ άνά φίάλη
250ml άντίσηπτίκο spray (ητοί: 4,45€ - 0,875€) έπί των 20.000 τέμάχίων της
έπίμάχης άνάθέσης, κάί
β) του ποσου των 5.936€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,56€ άνά φίάλη 330ml
άλκοολουχου λοσίον (ητοί: 2,35€ - 1,79€) έπί των 10.600 τέμάχίων της έπίμάχης
άνάθέσης.

30.

Εάν η κάθέ φίάλη χλωρίνης άφορουσέ σέ χωρητίκοτητά 2lt, τοτέ η κοστολογηση προς τη
Γ.Γ.Α.Π κυμάίνοτάν στά ίδίά έπίπέδά μέ τη λίάνίκη πωληση του προίοντος (ητοί 1,60€). Εφ’
οσον ομως η προμηθέίά άφορουσέ σέ φίάλη του 1lt, τοτέ η κοστολογηση μέ την έπίμάχη
άνάθέση (ητοί 1,65€) ητάν ίδίάίτέρά υψηλη. Πρβλ. τίς άπο 17.12.2020 έκτυπωσέίς άπο το
δίάδίκτυο σχέτίκά μέ την τίμη δίάθέσης του ως άνω προίοντος.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ. Αντ/κής
Πολιτικής

Γ.Ν.
Λακωνίας

6η
ΔΥΠΕ

ΕΚΑΒ

ΕΚΑΒ

Γ.Ν.
Άμφισσας

Γ.Ν.
Πτολεμαϊδας

Γ.Ν.
Θεσσ/κης

7η
ΔΥΠΕ

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ 9AΓ646ΜΤΛΒ ΩΔΣΓ46904Δ- ΡΒΤΩ469ΗΔΜ Ψ6ΤΒΟΡ1Π
-Α4Τ
6ΝΗ
-22Α
-Δ6Ξ

ΨΖ8Κ0Ρ1Π ΡΞΜ84690ΒΟ ΩΡ7Σ46907Ρ 9ΗΓΓ4690Β1 ΩΣΤΞ469Η2Ι
-Ε86
-Θ29
-ΨΩΕ
-ΟΥ5
-Λ2Λ

Αντισηπτικό
spray
επιφανειών
με αιθυλική 4,45€/τμχ
αλκοόλη
80%
250ml

0,8625€

0,75€

0,825€

0,85€

0,875€

Αλκοολούχος
Λοσιόν 95ο 2,35€/τμχ
330ml

0,875€

0,934€

ANTISEPTIC
SPRAY
(SKROUTZ)

VIOCHRIST
HEARTS

Sempos

Αλκοολούχος Αλκοολούχος
Λοσιόν 400ml Λοσιόν 430ml
(SKROUTZ)
(SKROUTZ)

3,06€

1,79€
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FROISEPT
EXTRA

1,64€

1,97€

VΙΙΙ. Προμήθεια αντισηπτικών χεριών
(28 Ιανουαρίου 2021)
Δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 35/29.01.2021 Συμβάσης [ΑΔΑΜ: 21SYMV008069818], η
κάτάγγέλλομένη κάτέβάλέ, υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της κάί μέ την
έπίκληση έκ νέου της κάτέπέίγουσάς άνάγκης πέρίορίσμου της δίάσποράς του
κορωνοίου COVID-19, στην έτάίρέίά “SERAFEIM LABORATORIES M. ΙΚΕ” το ποσό
των 138.840 ευρώ (πλέον ΦΠΑ υψους 8.330,40€) γίά την προμηθέίά
υγέίονομίκου υλίκου γίά τά Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς κάί το Ι.Α.Α.Α
Βολου κάί συγκέκρίμένά γίά την προμηθέίά 31.200 τέμάχίων αντισηπτικού gel
χεριών μέ 80% άλκοολ σέ συσκέυάσίές των 1.000ml ητοί προς 4,45€/τμχ.
Κάί η έν λογω προμηθέίά ανατέθηκε απευθείας στην προάνάφέρομένη ΙΚΕ μέ
την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 1849οίκ./28.01.2021 άποφάση της Γένίκης Γράμμάτέως
Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης, κάτοπίν της άπο 22.01.2021 προσφοράς της άνω
έτάίρέίάς [ΑΔΑ: ΡΕΣΥ46ΜΤΛΒ-ΠΡΑ], η οποίά (προσφορά) ητάν κάτάφάνως μη
συμφέρουσά κάί εξόφθαλμα πιο ακριβή οχί μονο άπο τίς τίμές άλλων έτάίρέίων,
άλλά ακόμη και από τις τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης της ίδιας της
αναδόχου κάτά την ίδίά χρονίκη πέρίοδο! Είδίκοτέρά:
- Στίς 29.12.2020 η ίδια ως άνω εταιρεία προμηθέυσέ, δυνάμέί σχέτίκης
συμβάσης, τον Δημο Μυτίληνης μέ 1.000 τέμάχίά υγρου άντίσηπτίκου gel χέρίων
σέ τίμη μόλις 2,50€/τμχ [ΑΔΑΜ: 20SYMV007949942] πάρά το γέγονος οτί άυτη η
ποσοτητά ητάν 30 φορές μίκροτέρη άπο άυτη που προμηθέυσέ την Γ.Α.Α.Π!
- Επίσης, στίς 08.12.2020 η ίδια, πάντοτε, ως άνω εταιρεία προμηθέυσέ,
δυνάμέί συμβάσης, τον Δημο Πέρίστέρίου μέ μολίς 500 τέμάχίά άντίσηπτίκου gel
χέρίων προς 2,60€/τμχ [ΑΔΑΜ: 20SYMV007800329]!
Εν προκέίμένω, δηλάδη, δίάπίστωνέτάί το “καταπληκτικό” φάίνομένο η ίδίά
έτάίρέίά νά προσφέρέί σέ άλλους δημοσίους Φορέίς τά ίδίά προίοντά, κάτά την
ίδίά χρονίκη πέρίοδο, στη μισή περίπου τιμή σέ σχέση μέ έκέίνη που
κοστολογησέ την Γ.Γ.Α.Π, πάροτί η τέλέυτάίά άγοράσέ ποσοτητές 30 η/κάί 60
φορές μέγάλυτέρές άπο τους προάνάφέρομένους Δημους!!
Η δέ έξάίρέτίκά “συμφέρουσα” τίμη προμηθέίάς προς την Γ.Α.Α.Π υπερέβαινε
ακόμη κάί την άνάγράφομένη ως λιανική τίμη πωλησης των ίδίων προίοντων στη
δίάδίκτυάκη πλάτφορμά “skroutz”, μέσω της οποίάς κάτά τον έπίμάχο χρονο το
[55]

αντισηπτικό gel χεριών μέ άλκοολ 80% της ως άνω αναδόχου δίάτίθέτο στην
άγορά προς 4,20/τμχ των 1.000ml!
Mέ άλλά λογίά: έάν η κάτάγγέλλομένη έίχέ στοίχέίωδως έρέυνησέί στο δίάδίκτυο
κάί έίχέ δέί άπλως τίς (λίάνίκές) τίμές των προίοντων της συγκέκρίμένης
έτάίρέίάς, θά άποσοβέίτο γίά το Δημοσίο ζημίά υψους τουλάχίστον 7.800€!
Υπολογίζοντάς δέ τη συνολίκη ζημίά που υπέστη το Δημοσίο άπο την έν λογω
προμηθέίά κάί λάμβάνοντάς ως μέτρο συγκρίσης την τίμη προμηθέίάς της ίδίάς
έτάίρέίάς προς τον Δημο Πέρίστέρίου (γίά 500 μολίς τέμάχίά), δίάπίστωνουμέ οτί
άυτη (η ζημίά) άνέρχέτάί τουλάχίστον στο ποσο των 57.720 ευρώ, οπως τουτο
προκυπτέί άπο την δίάφορά τίμης των 1,85€/τμχ (ητοί: 4,45€ - 2,60€) έπί των
31.200 τέμάχίων της έπίμάχης άνάθέσης.
IX. Προμήθεια χειρουργικών μασκών 3ply και προστατευτικών μασκών
FFP2 (18 Φεβρουαρίου 2021)
Δυνάμέί των υπ’ άρίθμ. 39/23.02.2021 κάί 40/23.02.2021 Συμβάσέων [ΑΔΑΜ:
21SYMV008184486

κάτέβάλέ,

κάί

21SYMV008184578

άντίστοίχά],

η

κάτάγγέλλομένη

υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της κάί μέ το γνωστο προσχημά

της κάτέπέίγουσάς άνάγκης πέρίορίσμου της δίάσποράς του κορωνοίου COVID19, στην έτάίρέίά “Π. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” (δ.τ: “SIMPLE USE BEAUTY”) το
συνολίκο ποσο των 276.875 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 6%) γίά την προμηθέίά
χειρουργικών μασκών μίας χρήσης κάί προστατευτικών μασκών FFP231 γίά
τά Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς κάί το Ι.Α.Α.Α. Βολου.
Ως βέβάίά άνάμένοτάν, οί ως άνω προμηθέίές ανατέθηκαν απευθείας στην
προάνάφέρομένη έτάίρέίά μέ δύο δίάδοχίκές άποφάσέίς της Γένίκης Γράμμάτέως
Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης κάί συγκέκρίμένά: (i) μέ την υπ’ άρίθμ. πρωτ:
3331οίκ./18.02.2021 άποφάση γίά την προμηθέίά 1.475.000 χειρουργικών
μασκών 3ply μέ λάστίχο μίάς χρησης άντί του ποσου των 138.650€ πλέον ΦΠΑ
[ΑΔΑ: Ψ96Ι46ΜΤΛΒ-Χ4Ω] κάί (ii) μέ την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 3332οίκ./18.02.2021
άποφάση γίά την προμηθέίά 145.000 προστατευτικών μασκών FFP2 άντί του

Δίέυκρίνίζέτάί οτί οί μάσκές υψηλης άνάπνέυστίκης προστάσίάς που κάτηγορίοποίουντάί
κάτά το Ευρωπάίκο προτυπο ως FFP2, μέ το Κίνέζίκο προτυπο άνάφέροντάί ως ΚΝ95. Πρβλ.
την υπ’ άρίθμ. Δ1ά/ΓΠοίκ.15515/10.03.2021 Εγκυκλίο του Υπουργέίου Υγέίάς [ΑΔΑ:
64ΔΠ465ΦΥΟ-7ΦΟ].
31.
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ποσου των 138.225€ πλέον ΦΠΑ [ΑΔΑ: 6ΓΟ246ΜΤΛΒ-ΥΤΘ].
Χωρίς κάμίά υπέρβολη, η συγκέκρίμένη πέρίπτωση προμηθέίων πρέπέί νά
δίδάσκέτάί στην Εθνίκη Σχολη Δημοσίάς Δίοίκησης κάί στίς Νομίκές Σχολές της
χωράς ως χάράκτηρίστίκο πάράδέίγμά πάράβίάσης του νομου μέσω της
έξοφθάλμης κάτάστράτηγησης του!
Κάί τουτο δίοτί η Γ.Γ.Α.Π, ξέπέρνωντάς κάθέ ορίο προκλητίκοτητάς, έφθάσέ στο
σημέίο νά άνάθέσέί την ίδια ακριβώς ημέρα (18.02.2021), μέ δίάδοχίκους
μάλίστά άρίθμους υπηρέσίάκου πρωτοκολλου (3331 κάί 3332/2021), άπολυτως
ομοιογενή αγαθά (μάσκές χέίρουργίκές κάί FFP2) μέ δύο χωριστές συμβάσεις,
προκέίμένου έκάστη έξ άυτων νά υπολέίπέτάί άπέίροέλάχίστά του ορίου των
139.000 έυρω κάί έτσί νά άποφυγέί την προβλέπομένη έκ του νομου
δίάγωνίστίκη δίάδίκάσίά γίά νά έπίλέξέί η ίδίά, μέ ολως άδίάφάνη κρίτηρίά, την
άνάδοχο της άρέσκέίάς της, προκάλωντάς έν γνωσέί της τέράστίά ζημίά στη
δημοσίά πέρίουσίά.
Μέ άλλά λογίά, η πέρίουσίάκη βλάβη που προκληθηκέ στο Δημοσίο κάί άπο τίς
άνω άπέυθέίάς άνάθέσέίς δεν επήλθε τυχαία η δίοτί η Γ.Α.Α.Π. άμέλησέ τάχά νά
δίέρέυνησέί πίο συμφέρουσές ένάλλάκτίκές, άλλά ως βέβαιο αποτέλεσμα
σχέδίάσμου κάί συνέίδητων έπίλογων της.
Προς πληρη δέ άποδέίξη του έυρους της δίάφοράς τίμης κάί συνάκολουθως του
μέγέθους της προκληθέίσάς στο Δημοσίο ζημίάς άπο τίς έν λογω άνάθέσέίς,
πάράτίθέτάί στον συγκρίτίκο Πίνάκά ΧII η τίμη μέ την οποίά λοίποί Φορέίς κάί
Οργάνίσμοί του Δημοσίου προμηθέυτηκάν κάτά την ίδια ακριβώς χρονική
περίοδο τά άνω έίδη.
Είδίκοτέρά, οπως ένάργως προκυπτέί άπο τον έν λογω Πίνάκά, κάτά τον χρονο
που η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ τίς χέίρουργίκές μάσκές μίάς χρησης στην τίμη των
0,094€ άνά τέμάχίο κάί τίς μάσκές FFP2 στην τίμη των 0,95€ άνά τέμάχίο, άλλοί
δημοσίοί Φορέίς προμηθέυθηκάν τά ίδίά έίδη σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο
0,0209€ - 0,03€/τμχ γίά τίς χέίρουργίκές κάί άπο 0,189€ - 0,297€/τμχ γίά τίς
FFP2 μάσκές άντίστοίχά.
Εκέίνο που έντυπωσίάζέί πέρίσσοτέρο στον Πίνάκά έίνάί το γέγονος οτί κάτά τον
χρόνο που η ως άνω εταιρεία (ητοί η “Π. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε”) κοστολογησέ
στη Γ.Γ.Α.Π τίς χέίρουργίκές μάσκές προς 0,094€/τμχ, προμηθέυσέ το Γ.Ν.
[57]

Θέσσάλονίκης “Γ. Πάπάνίκολάου” [ΑΔΑ: ΨΗΜΧ46906Β-ΞΛΚ/10.02.2021]32 μέ
100.000 ίδίές μάσκές, δηλάδη μέ ποσοτητά 10 φορές μίκροτέρη της έπίμάχης,
προς 0,0247€/τμχ κάί άρά συνολίκά φθηνοτέρά κάτά το ποσο των 102.217,50
ευρώ (ητοί: 0,094€ - 0,0247€ = 0,0693€ Χ 1.475.000 τμχ)!!
Η έυλογη δέ άπορίά, που άνάκυπτέί άπο τη στάθέρη δίάπίστωση πως άπασες οί
έπίχέίρησέίς που προμηθέυάν τη Γ.Γ.Α.Π, το έκάνάν πάντοτε σέ τιμές σημαντικά
υψηλότερες σέ σχέση μέ έκέίνές που οί ίδίές προσέφέράν - άκομη κάί κάτά την
ίδίά χρονίκη πέρίοδο - σέ άλλους δημοσίους Φορέίς, θά άπάντηθέί μέσά άπο τη
δίένέργηθησομένη δίκάστίκη έρέυνά, πάροτί, μέ βάση τίς ένδέίξέίς, η άπάντηση
έίνάί ήδη ολωσδίολου προφάνης!

32.

Όπως προκυπτέί άπο τη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, η άμέσως προηγουμένη προμηθέίά της άνω έτάίρέίάς
ητάν προς το ΕΚΑΒ σέ τίμη 0,0349€/τμχ χέίρουργίκης μάσκάς [ΑΔΑ: Ω52ΘΟΡ1Π708/08.01.2021].
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧII

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ.
Π.Γ.Ν.
Α.Ν.Θ.
Γ.Ν.
ΕΚΑΒ
Γ.Ν.
Αντ/κής ‘Αττικόν’ Θεαγένειο Ρεθύμνης
Λιβαδειάς
Πολιτικής

7η
ΔΥΠΕ

5η
ΔΥΠΕ

Γ.Ν.
Γ.Ν.
Γ.Ν. Αγ.
Γ.Ν.Θ
Γ.Ν.
Γ.Ο.Ν. Αγ. Περιφέρ.
Λάρισας Ιωαννίνων Βαρβάρα Παπανικολ. Χαλκίδας Ανάργυροι Αττικής

Περιφ.
Αττικής

ΕΚΑΒ

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ
21SYMV0 Ω5ΒΣ469Η 6Τ1Σ4690 6ΦΔΛΟΡ 21SYMV0 ΩΑΑΔ469 6ΥΦ8469 9ΡΕΤ4690 21SYMV00 60Β04690 ΨΗΜΧ46906 21SYMV0 21SYMV008 6Ω8Γ7Λ7- ΡΞΓΝ7Λ7- 6772ΟΡ1
08445519 ΔΧ-ΩΗΑ

7Λ-ΥΤ1

1Π-4Ν6 08362537 Η2Ι-8ΗΒ

Xειρουργικές
0,094€ 0,0209€ 0,0209€ 0,021€ 0,0216€ 0,0227€ 0,0227€
μάσκες 3ply Ψ96Ι46ΜΤ
ΛΒ-Χ4Ω
(τμχ)

Η2Γ-ΤΙ

66-Α2Τ

0,0228€

8232913

6Ψ-16Γ

Β-ΞΛΚ

08293285

17844

0,0229€ 0,0247€ 0,0248€ 0,0279€

3Τ1

ΖΦΘ

Π-Ω5Ρ

0,03€

ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε

Προστατευτικές
μάσκες
0,95€
ΚΝ95
6ΓΟ246ΜΤ
(τμχ)
ΛΒ-ΥΤΘ

0,189€

0,213€ 0,213€ 0,2210€ 0,2217€ 0,2408€
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0,254€ 0,297€

Γίά τον άκρίβη προσδίορίσμο του υψους της ζημίάς έκ των άνω άνάθέσέων,
έληφθησάν ως μέτρο συγκρίσης, λογω του άντίστοίχου μέγέθους των ποσοτητων,
οί άπο 26.01.2021 κάί άπο 26.02.2021 άποφάσέίς της Πέρίφέρέίάς Αττίκης [ΑΔΑ:
6Ω8ΓΛ7-3Τ1 κάί ΡΞΓΝ7Λ7-ΖΦΘ], μέ τίς οποίές άνάτέθηκέ - κάτοπίν δίένέργέίάς

σχέτίκων συνοπτίκων δίάγωνίσμων - η προμηθέίά 1.725.000 χέίρουργίκων
μάσκων προς 0,03€/τμχ κάί 1.150.000 μάσκων FFP2 προς 0,254€/τμχ
άντίστοίχά.
Μέ βάση λοίπον τίς πάράπάνω τίμές – οί οποίές, σημέίωτέον, έίνάί οί υψηλότερες
γίά άμφοτέρά τά έίδη στον άνω Πίνάκά – η ζημία, που προκληθηκέ στην
πέρίουσίά του Ελληνίκου Δημοσίου άπο τίς έπίμάχές άνάθέσέίς της Γ.Α.Α.Π,
άνέρχέτάί τουλάχίστον στο συνολικό ποσό των 195.668 ευρώ, το οποίο
προκυπτέί άπο το άθροίσμά της δίάφοράς τίμης σέ κάθέ έπίμέρους έίδος της
άνάθέσης της Γ.Γ.Α.Π μέ τίς άνωτέρω τίμές της Πέρίφέρέίάς Αττίκης, κάί
συγκέκρίμένά άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 94.400€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,064€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 0,094€ - 0,03€) έπί των 1.475.000 τέμάχίων χέίρουργίκων μάσκων, κάί
β) του ποσου των 101.268€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,696€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 0,95€ - 0,254€) έπί των 145.500 τέμάχίων μάσκων FFP2.
X. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
(22 - 24 Μαρτίου 2021)
Δυνάμέί των υπ’ άρίθμ. 43/24.03.2021,

44/26.03.2021 κάί 45/29.03.2021

Συμβάσέων [ΑΔΑΜ: 21SYMV008335359, 21SYMV008342659 κάί 21SYMV008352426
άντίστοίχά], η κάτάγγέλλομένη κάτέβάλέ, υπο την προάνάφέρθέίσά ίδίοτητά της
κάί μέ την έπίκληση του ίδίου πάντοτέ λογου (ητοί της κάτέπέίγουσάς δηθέν
άνάγκης πέρίορίσμου της δίάσποράς του κορωνοίου COVID-19), στίς έπίχέίρησέίς
“NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E”, “Π. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” κάί “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ.
ΠΑΤΑΣ” - στίς οποίές κάί έδέίχνέ στάθέρη προτίμηση - το συνολικό ποσό των
415.040 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 6%) γίά την προμηθέίά μέσων άτομίκης προστάσίάς
προς κάλυψη των άνάγκων των Κάτάστημάτων Κράτησης της χωράς κάί του
Ι.Α.Α.Α Βολου.
Ουδέίς βέβάίά άνέμένέ οτί η συγκέκρίμένη προμηθέίά θά άνάτίθέτο άπο τη Γ.Γ.Α.Π
μέ οίάδηποτέ άλλη δίάδίκάσίά πλην της απευθείας ανάθεσης, η οποίά έν
[60]

προκέίμένω έλάβέ χωρά μέ την έκδοση τρίων (3) δίάδοχίκων άποφάσέων έκ
μέρους της κάί συγκέκρίμένά: (i) την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 5271οίκ./22.03.2021
άποφάση άνάθέσης στην έτάίρέίά “NEW OPTICAL E.E” της προμηθέίάς 1.700.000
γάντίων latex (17.000 κουτίά των 100τμχ) άντί του ποσου των 138.550€ πλέον
ΦΠΑ [ΑΔΑ: 9ΡΥ246ΜΤΛΒ-467Θ], (ii) την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 5272οίκ./23.03.2021
άποφάση άνάθέσης στην έτάίρέίά “Π. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ Ο.Ε” της προμηθέίάς 175.000
μάσκων FFP2 άντί του ποσου των 138.250€ πλέον ΦΠΑ [ΑΔΑ: 63EA46ΜΤΛΒ-K64]
κάί (iii) την υπ’ άρίθμ. πρωτ: 5273οίκ./24.03.2021 τροποποιητική άποφάση33
μέ την οποίά άνέθέσέ στην άτομίκη έπίχέίρηση του Γ. Πάτά την προμηθέίά 15.000
προστάτέυτίκων ολοσωμων στολων τυπου Tyvek άντί του ποσου των 108.000€,
κάί 250.000 προστάτέυτίκων ποδονάρίων άντί του ποσου των 30.000€ πλέον
ΦΠΑ [ΑΔΑ: 687Ξ46ΜΤΛΒ-45Β].
Πάρέλκέί νά έπίσημάνουμέ έκ νέου οτί τοσο το υψος των έπίμέρους ποσων (τά
οποίά “εμφανίζονται” τέχνηέντως νά υπολέίποντάί άπέίροέλάχίστά άπο το ορίο
των 139.000 έυρω), οσο κάί η προδηλη ομοίογένέίά των υπο προμηθέίά έίδων,
άλλά κάί η άπολυτη χρονίκη τάυτίση των άνάθέσέων (άπάσές έλάβάν χωρά στίς
23.03.2021 μέ δίάδοχίκους μάλίστά άρίθμους υπηρέσίάκου πρωτοκολλου),
κάτάδέίκνυουν άνέυ έτέρου οτί κάί στην έπίμάχη πέρίπτωση η Γ.Γ.Α.Π κατέταμε
σκοπίμως κάί τέχνηέντως το φυσίκο κάί οίκονομίκο άντίκέίμένο της (ένίάίάς)
συμβάσης κάί άνέθέσέ άυτο υπο τη μορφη χωρίστων, δίάδοχίκων, συμβάσέων, μέ
σκοπο νά έπίλέξέί τίς ως άνω έπίχέίρησέίς κάί έν πληρη γνωσέί της οτί μέ τίς
προσφέρομένές τίμές άυτων έπέρχέτάί ζημία στην πέρίουσίά του Δημοσίου που
άνέρχέτάί στο συνολικό ποσό των 205.762,50 ευρώ τουλάχίστον (ητοί:
37.570€ + 105.017,5€ + 63.175€), οπως τουτο άποδέίκνυέτάί πληρως κάτά την
άξίολογηση κάθέ έπίμέρους άνάθέσης. Συγκέκρίμένά:
➢

Όπως προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά ΧIII, κάτά τον χρονο που η

Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ τά γάντίά latex στην τίμη των 8,15€/κουτί των 100τμχ,

33.

Η ως άνω άποφάση άνάρτηθηκέ στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” στίς 26.03.2021 ως ‘ορθή επανάληψη’.
Η δημοσίέυθέίσά στίς 24.03.2021 άρχίκη άποφάση (μέ ίδίο ΑΔΑ) προέβλέπέ την προμηθέίά
δίάφορέτίκων ποσοτητων κάί συγκέκρίμένά 18.700τμχ στολές άντί ποσου 134.640€ κάί
30.000τμχ ποδονάρίά άντί ποσου 3.600€. Κρίσίμη λέπτομέρέίά, η οποίά οδηγησέ προφάνως
την Γ.Γ.Α.Π νά τροποποίησέί την πρωτη άποφάση: στίς 24.03.2021 ο πρωτος έξ ημων, μέ
σχέτίκη άνάρτηση στο Facebook, κάτηγγέίλά δημοσίως την έξωφρένίκη τίμη προμηθέίάς των
στολων τυπου Τyvek!

[61]

λοίποί Φορέίς του Δημοσίου προμηθέυθηκάν το ίδίο προίον σέ τίμη που
κυμάίνοτάν άπο 5,50€ έως 6,18€/κουτί.
Γίά τον άκρίβη δέ προσδίορίσμο του υψους της προκληθέίσάς ζημίάς στην
πέρίουσίά του Δημοσίου άπο την έν λογω άνάθέση, έληφθη ως μέτρο συγκρίσης η
άπο 08.03.2021 Συμβάση που κάτάρτίστηκέ άπο ένά πέρίφέρέίάκο Νοσοκομέίο
(το Γ.Ν. Μέσσηνίάς), δυνάμέί της οποίάς προμηθέυθηκέ 300.000 γάντίά latex (δηλ.
το 1/6 σχέδον της ποσοτητάς της Γ.Γ.Α.Π) προς 5,94€/κουτί των 100τμχ
[ΑΔΑΜ:21SYMV008359494].
Μέ βάση, λοίπον, την πάράπάνω τίμη – η οποίά, σημέίωτέον, έίνάί άπο τίς πίο
υψηλές στον πάράπάνω Πίνάκά κάί άφορά σέ μίκροτέρη ποσοτητά άπο την
έπίμάχη – άποδέίκνυέτάί οτί, κάτά τον πλέον μέτρίοπάθη υπολογίσμο, η ζημία του
Δημοσίου άπο την έν λογω άνάθέση άνηλθέ στο ποσό των 37.570 ευρώ, το οποίο
προκυπτέί άπο τη δίάφορά υψους 2,21€/κουτί των 100τμχ (ητοί: 8,15€ - 5,94€)
έπί των 17.000 κουτίων της έπίμάχης άνάθέσης.

[62]

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙΙ

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ. Αντ/κής ΓΝ.“Παμμα
Γ.Ν.
Γ.Ν.
Πολιτικής κάριστος” Κορίνθου “Θριάσιο”

Γ.Ν. “Αγ.
Βαρβάρα”

Γ.Ν.
Γ.Ν.
Γ.Ν.
“Θριάσιο” Καρδίτσας Αργολίδας

Γ.Ν.
Ηλείας

Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ
Γ.Ν.
Γ.Ν.
ΕΛΤΑ
Π.Γ.Ν.
“Αγ. Σοφία” Τρικάλων Μεσσηνίας Δ/ση Προμ. Αλεξ/λης

ΑΔΑ - ΑΔΑΜ 9ΡΥ246ΜΤΛΒ 21SYMV00 21PROC00 ΨΦΥ34690 ΩΦΞΠ4906Ψ ΨΑΨΟ4690 21PROC008 21SYMV008 21SYMV008 21AWRD00 6ΡΘ246907 21SYMV008 Ψ8ΕΣΟΡΡ2- 6ΗΤΥ4690Ω
-4Θ7
832776 8335419
ΒΚ-ΣΗΞ
-ΓΒΡ
ΒΚ-ΟΕ8
330931
237999
201288
8298180
Φ-ΘΨ4
359494
ΥΘΡ
3-ΧΤ8

Γάντια
latex
(100τμχ)

8,15€

5,50€

5,50€

5,67€

5,72€

5,73€

5,76€
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5,89€

5,89€

5,89€

5,90€

5,94€

6,15€

6,18€

➢

Όπως προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά ΧIV, κάτά τον χρονο που η

Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ τίς προστάτέυτίκές μάσκές FFP2 στην τίμη των 0,79€/τμχ,
λοίποί Φορέίς του Δημοσίου προμηθέυθηκάν το ίδίο προίον σέ τίμη που
κυμάίνοτάν άπο 0,05€ έως 0,278€/τμχ.
Γίά τον άκρίβη προσδίορίσμο της ζημίάς που προκληθηκέ στην πέρίουσίά του
Δημοσίου άπο την έν λογω άνάθέση, έληφθη ως μέτρο συγκρίσης η άπο
18.03.2021 άποφάση του Κέντρου Κοίνωνίκης Προνοίάς Πέρίφέρέίάς Κρητης, μέ
την οποίά άνάτέθηκέ - κάτοπίν δίένέργέίάς συνοπτίκου δίάγωνίσμου - η
προμηθέίά 300.000 μάσκων FFP2 προς 0,1899€/τμχ [ΑΔΑ: Ω04ΑΟΞΝ5-ΨΞΟ].
Μέ βάση την άνωτέρω τίμη, άποδέίκνυέτάί οτί η ζημία του Δημοσίου άπο τη
συγκέκρίμένη άνάθέση της Γ.Γ.Α.Π άνηλθέ στο ποσό των 105.017,50 ευρώ, το
οποίο προκυπτέί άπο τη δίάφορά υψους 0,6001€/τμχ (ητοί: 0,79€ - 0,1899€) έπί
των 175.000 τέμάχίων της έπίμάχης άνάθέσης.

[64]

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙV

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Προστατευτικές
μάσκες
FFP2
(τμχ)

Γ. Γ.
Αντ/κής
Πολιτικής

2η
ΔΥΠΕ

Κ.Κ.Π.Π.
Γ.Ν.Θ
Κρήτης Γεννηματάς

2η
ΔΥΠΕ

2η
ΔΥΠΕ

ΕΡΤ

Π.Γ.Ν.
“Αττικόν”

7η
ΔΥΠΕ

Γ.Ν.
Γ.Ν.
Ιωαννίνων Τρικάλων

440 Αποθ. Γ.Ν. ΠΑΙΔ.
Υγ. Υλικού Πεντέλης

Γ.Ν.
Χανίων

63E46ΜΤΛΒ ΩΑΑΔΛ469 Ω04ΑΟΞΝ5 ΨΣΔΓ4690Β1 661Υ469Η2Ξ 6Β8Ψ469Η2 6ΧΥΞ465Θ1 21SYMV008 ΩΑΑΔ469Η2 21SYMV008 6ΗΒ146907 9ΒΖΑ6-Υ45 ΩΞΨΟ469Η ΨΔΑΗ46907
Η2Ξ-22Κ
-ΨΞΟ
-ΧΡΤ
-7Ι3
Ξ-ΝΘΤ
Ε-ΗΧΣ
370210
Ι-8Η8
232913
Φ-ΑΡ8
24-2ΔΣ
Τ-Ο48
-K64

0,79€

0,05€

0,1899€

0,1899€

0,1899€

0,192€

0,2018€
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0,207€

0,213€

0,2217€

0,242€

0,2657€

0,2758€

0,278€

➢

Όπως, τέλος, προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά ΧV, κάτά τον χρονο που η

Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ τίς προστάτέυτίκές στολές τυπου Tyvek στην τίμη των
7,20€/τμχ κάί τά προστάτέυτίκά ποδονάρίά στην τίμη των 0,12€/τμχ, λοίποί
Φορέίς του Δημοσίου προμηθέυθηκάν τά ως άνω έίδη σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο
3,20€ έως 5,378€/τμχ κάί άπο 0,0097€ έως 0,012€ άντίστοίχά.
Αρκέί η άπλη συγκρίση μέτάξυ των τίμων που προμηθέυθηκάν τά ίδίά έίδη κάτά
την ίδίά χρονίκη πέρίοδο άλλοί δημοσίοί Φορέίς μέ άυτές που “εξασφάλισε” η
κάτάγγέλλομένη, προκέίμένου νά γίνέί έυχέρως άντίληπτο το υψος της
πέρίουσίάκης ζημίάς του Δημοσίου, γίά τον άκρίβη προσδίορίσμο του οποίου
(υψους) έληφθησάν έν προκέίμένω ως μέτρο συγκρίσης: ά) η άπο 19.03.2021
άποφάση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, μέ την οποίά άνάτέθηκέ η προμηθέίά
4.166 στολων τυπου Tyvek προς 4,80€/τμχ [ΑΔΑ: Ψ97ΖΟΡ1Π-Θ65] κάί β) η άπο
18.03.2021 άποφάση του Δίοίκητη της 6ης ΔΥΠΕ, μέ την οποίά άνάτέθηκέ η
προμηθέίά 20.000 προστάτέυτίκων ποδονάρίων προς 0,0113€/τμχ [ΑΔΑ:
6ΨΛΔ469ΗΔΜ-ΨΑΒ].
Μέ βάση, λοίπον, τίς πάράπάνω τίμές, άποδέίκνυέτάί οτί κάτά τον πλέον
μέτρίοπάθη υπολογίσμο η ζημία του Δημοσίου άνηλθέ, έν προκέίμένω, στο
συνολικό ποσό των 63.175 ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο το άθροίσμά της
δίάφοράς τίμης κάθέ έπίμέρους έίδους της έπίμάχης άνάθέσης μέ τίς
προάνάφέρομένές τίμές του ΕΚΑΒ κάί της 6ης ΔΥΠΕ άντίστοίχά, κάί συγκέκρίμένά
άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 36.000€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 2,40€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 7,20€ - 4,80€) έπί των 15.000 τέμάχίων στολων προστάσίάς κάί
β) του ποσου των 27.175€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 0,1087€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 0,12€ - 0,0113) έπί των 250.000 τέμάχίων ποδονάρίων της έπίμάχης
άνάθέσης.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧV

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΔΑ ΑΔΑΜ
Προστατευτικές
φόρμες
τύπου TYVEK
(τμχ)

Γ. Γ. Αντ/κής
Γ.Ν.
Π.Γ.Ν.
Γ.Ν. “Αγ. Γ.Ν. “Αγ.
Πολιτικής Κορίνθου Θεσσ/κης Βαρβάρα” Βαρβάρα”

7η
ΔΥΠΕ

7η
ΔΥΠΕ

2η
ΔΥΠΕ

6η
ΔΥΠΕ

5η
ΔΥΠΕ

ΕΚΑΒ

6η
ΔΥΠΕ

7η
ΔΥΠΕ

Γ.Ν. “Αγ.
Βαρβάρα”

Γ.Ν.
Άρτας

687Ξ46ΜΤΛΒ ΨΥΗΠ4690 21SYMV00 ΨΡΧ14690 68ΠΧ46906 ΩΑΑΔ469Η 6Τ1Σ46907 6Β8Ψ469Η 9ΓΟΞ46907 6ΖΦΡ4690 Ψ97ΖΟΡ1Π 6ΨΛΔ469Η ΩΜ7Α4690 9ΔΠΔ4690 9ΒΧΒ4690Β
-45Β
Β5-ΚΟ1
8153210
6Ψ-ΧΩΓ
Ψ-8ΔΡ
2Ι-8Η8
Λ-ΥΤ1
2Ξ-ΝΘΤ
Η-6ΤΓ
66-Β7Ε
-Θ65
ΔΜ-ΨΑΒ
7Τ-Τ0Η
6Ψ-Χ6Ζ
Β-9ΔΘ

7,20€

3,20€

3,59€

3,62€

3,64€

4,15€

4,15€

Προστατευτικά
ποδονάρια 0,12€/τμχ
κοντά
(τμχ)

4,20€

4,30€

0,0097€
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4,40€

4,80€

5,378€

0,0113€ 0,0088€ 0,0115€ 0,0120€

XΙ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας
(24 - 26 Μαρτίου 2021)
Το δίημέρο άπο 24.03.2021 έως κάί 26.03.2021 ητάν έπίσης ίδίάίτέρά
“παραγωγικό” γίά την Γ.Γ.Α.Π κάί άντίστοίχως ίδίάίτέρά ζημίογονο γίά τη δημοσίά
πέρίουσίά, κάθως η τέλέυτάίά δάπάνησέ το συνολικό ποσό των 536.870 ευρώ34,
πλέον του άνάλογουντος ΦΠΑ, μέ τέσσερεις (4) διαδοχικές απευθείας
αναθέσεις που άφορουσάν σέ προμηθέίά έίδων άτομίκης πέρίποίησης κάί
κάθάρίοτητάς γίά τίς άνάγκές των Κάτάστημάτων Κράτησης της χωράς κάί του
Ι.Α.Α.Α. Βολου. Συγκέκρίμένά:
i.

Μέ την υπ’ άρίθμ. 46/26.03.2021 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 21SYMV008352201], η οποίά

κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 5276οίκ/24.03.2021 άποφάσης άνάθέσης
[ΑΔΑ: Ω8ΛΦ46ΜΤΛΒ-7Ο8], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην έτάίρέίά “KYLIFAR IKE” το
συνολίκο ποσο των 137.600 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος ΦΠΑ) γίά την
προμηθέίά 32.000τμχ σάμπουάν του 1lt κάί 32.000τμχ σάπουνίου σέ μπάρές των
100gr.
ii. Μέ την υπ’ άρίθμ. 47/29.03.2021 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 21SYMV008361100], η οποίά
κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 6100οίκ/26.03.2021 άποφάσης άνάθέσης
[ΑΔΑ: 9MΞΨ46ΜΤΛΒ-BHM], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην ίδίά ως άνω έτάίρέίά το
συνολίκο ποσο των 135.800 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος ΦΠΑ) γίά την
προμηθέίά 16.000τμχ άλκοολουχου άντίσηπτίκου gel χέρίων του 1lt κάί 20.000τμχ
άντίσηπτίκου spray έπίφάνέίων των 500ml.
iii. Μέ την υπ’ άρίθμ. 48/29.03.2021 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 21SYMV008361180], η οποίά
κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 6099οίκ/26.03.2021 άποφάσης άνάθέσης
[ΑΔΑ: ΩΥΧΔ46ΜΤΛΒ-5ΩΕ], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην έτάίρέίά “CM COMMERCIAL IKE”
το συνολίκο ποσο των 133.950 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος ΦΠΑ) γίά την
προμηθέίά 23.500τμχ υγρου κρέμοσάπουνου του 1lt κάί 23.500τμχ άφρολουτρου
του 1lt.
v.

Μέ την υπ’ άρίθμ. 49/29.03.2021 Συμβάση [ΑΔΑΜ: 21SYMV008352351], η

οποίά κάτάρτίστηκέ δυνάμέί της υπ’ άρίθμ. 6098οίκ/26.03.2021 άποφάσης
34.

Εάν δέ, προστέθέί κάί το ποσο των 415.040€ (πλέον ΦΠΑ) που άφορουσέ στίς προμηθέίές
του άμέσως προηγουμένου δίημέρου (22-24.03.2021) προκέίτάί κυρίολέκτίκά γίά το
τέτράημέρο “party” της άπέυθέίάς άνάθέσης, έντος του οποίου η Γ.Α.Α.Π κάτέβάλέ σέ
έπίχέίρησέίς της έπίλογης κάί άρέσκέίάς της το συνολίκο ποσο των 951.910 ευρώ!!
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άνάθέσης [ΑΔΑ: ΩΥ7746ΜΤΛΒ-8ΩI], η Γ.Γ.Α.Π κάτέβάλέ στην έτάίρέίά “KINGSTON
MEDICAL E.E” το συνολίκο ποσο των 129.520 ευρώ (πλέον του άνάλογουντος
ΦΠΑ) γίά την προμηθέίά 40.000τμχ χλωρίου σέ συσκέυάσίά των 4lt κάί 8.000τμχ
συμπυκνωμένου υγρου πλυντηρίου ρουχων σέ συσκέυάσίά των 4lt.
Στην προκέίμένη πέρίπτωση, η άδίάμφίσβητητά παράνομη κατάτμηση του
άντίκέίμένου κάί της συγκέκρίμένης (συνολίκης) συμβάσης κάί της άνάθέσης
άυτης σέ τέσσέρά (4) χωρίστά τμημάτά μέ έκάστο έξ άυτων νά μην υπέρβάίνέί το
ορίο του ποσου των 139.000 έυρω, εντασσόταν (στην) κάί εξυπηρετούσε την
προέίλημμένη άποφάση της Γ.Γ.Α.Π νά άνάθέσέί την έν λογω προμηθέίά σέ δυο
έτάίρέίές, οί οποίές συνδέοντάί μέτάξυ τους τουλάχίστον έμπορίκά (άν οχί κάί
έτάίρίκά), κάθως κάί σέ μίά τρίτη έτάίρέίά, η οποίά άποτέλέσέ την “βιτρίνα”
άλλης. Είδίκοτέρά:
Η έτάίρέίά “KYLIFAR IKE”, η οποίά άνέλάβέ μέ δυο Συμβάσέίς την προμηθέίά των
προάνάφέρομένων άπολυμάντίκων κάί υλίκων κάθάρίσμου, άνηκέί στον Όμίλο
Ετάίρέίων της “MEDHEL HELLAS A.E” που δράστηρίοποίέίτάί στον τομέά των
φάρμάκέυτίκων κάί κάλλυντίκων προίοντων, μέ έδρά το Μάρκοπουλο Αττίκης έπί
του 30ου χλμ της Λέωφ. Αθηνων - Λάυρίου (οπως τουτο προκυπτέί κάί
άποδέίκνυέτάί τοσο άπο τά στοίχέίά δημοσίοτητάς του Γ.Ε.ΜΗ, οσο κάί άπο την
ίστοσέλίδά του Ομίλου). Την ίδια άκρίβως έδρα έχέί κάί η έτάίρέίά “CM
COMMERCIAL IKE” που άνέλάβέ την προμηθέίά των προίοντων άτομίκης
πέρίποίησης. Η έν λογω έτάίρέίά, της οποίάς η πληρης έπωνυμίά έίνάί “CANNSUN
MEDHEL COMMERCIAL IKE” (οπως τουτο προκυπτέί άπο τά στοίχέίά του ΓΕ.ΜΗ)
δράστηρίοποίέίτάί στην πάράγωγη κάί έμπορίά άπολυμάντίκων υλίκων
(άντίσηπτίκά χέρίων κλπ), έχοντάς προμηθέυσέί σχέτίκά δίάφορους δημοσίους
Φορέίς, ως έπί το πλέίστον Νοσοκομέίά (οπως τουτο προκυπτέί άπο τη
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”).
Αντίθέτως δέ, η έτάίρέίά “KYLIFAR IKE” δεν είχε καμία απολύτως σχέση μέ το έν
λογω άντίκέίμένο μέχρί τίς 19.03.2021, οτέ κάί δημοσιεύθηκε στο Μητρωο της
Υπηρέσίάς του Γ.Ε.ΜΗ σχέτίκη τροποποίηση του κάτάστάτίκου της, δίά της
οποίάς προστέθηκέ στους έτάίρίκους της σκοπους η εμπορία απολυμαντικών
και υλικών καθαρισμού, ητοί 5 μόλις ημέρες πριν από τις επίμαχες
αναθέσεις!
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Εν προκέίμένω, συνέβη το έξης άπλο: μέ δέδομένο οτί θά ητάν έξοφθάλμά
προκλητίκο νά άνάτέθέί άπέυθέίάς, μέ τρέίς δίάδοχίκές μάλίστά άποφάσέίς της
Γ.Γ.Α.Π35, η προμηθέίά των άνωτέρω ομοιογενών έίδων σέ μίά μονο έτάίρέίά
(ητοί την “CANNSUN MEDHEL IKE”), έπίστράτέυθηκέ ως “λύση” η τροποποίηση
του κάτάστάτίκου έτέρης έπίχέίρησης του Ομί λου (ητοί της “KYLIFAR IKE”) κάί η
έπέκτάση του άντίκέίμένου της κάί στην έμπορίά των άνω έίδων, προκέίμένου νά
άνάλάβέί άυτη την προμηθέίά των άπολυμάντίκων, τά οποίά κάτά πάσά
πίθάνοτητά προμηθέυθηκέ μέ τη σέίρά της άπο την “CANNSUN MEDHEL”!
Ωστοσο, πλήρη απόδειξη γίά τίς πάράνομές μέθοδέυσέίς της Γ.Γ.Α.Π πάρέχέί η
πέρίπτωση της έτάίρέίάς “KINGSTON MEDICAL E.E”, η οποίά άνέλάβέ την
προμηθέίά χλωρίου κάί υγρου πλυντηρίου ρουχων. Προκέίτάί γίά έτάίρέίά που
συστηθηκέ στίς 15.12.2020 μέ έτάίρίκο κέφάλάίο μολίς 3.000 ευρώ, δεν διέθετε
γραφεία και αποθήκες, δεν απασχολούσε υπαλλήλους, δεν είχε παντάπασι
οιοδήποτε εμπόρευμα36, δεν είχε ιστοσελίδα και εταιρικό τηλέφωνο, δεν
είχε μετάσχει σέ οίάδηποτέ (δίάγωνίστίκη η άλλη) δημοσίά δίάδίκάσίά, ούτε
είχε αναλάβει ποτέ κάποίά άλλη προμήθεια η έίχέ έκτέλέσέί κάποίά άλλη
υπηρέσίά σέ οποίονδηποτέ δημοσίο Φορέά κάί Οργάνίσμο η οποίοδηποτέ άλλο
νομίκο προσωπο του Δημοσίου (πρβλ. τά σχέτίκά στοίχέίά που έχουν δημοσίέυθέί
στο Γ.Ε.ΜΗ κάί τη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”).
Κάτά τον χρονο που η ως άνω έτάίρέίά άνέλάβέ την έπίμάχη προμηθέίά, στην
κάτάστάτίκη της έδρά δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνο ένα κλειστό και
άδειο από εμπορεύματα πρατήριο ψιλικών37!
Πως έπέλέξέ, λοίπον, η κάτάγγέλλομένη την έν λογω έτάίρέίά; Που κάί πως την
βρηκέ; Βάσέί ποίων κρίτηρίων κάί μέ ποίά άκρίβως έχέγγυά της έμπίστέυθηκέ
προμηθέίά υψους πέρίπου 130.000€;
35.

Κάνονίκά θά έπρέπέ νά άκολουθηθέί η προβλέπομένη στο νομο δίάγωνίστίκη δίάδίκάσίά
γίά ενιαία Συμβάση, κάτί που βέβάίά θά έξυπηρέτουσέ τά συμφέροντά του Δημοσίου,
προφάνως ομως οχί κάί την Γ.Γ.Α.Π!
36. Αμφοτέρά τά έίδη που η έν λογω έτάίρέίά πωλησέ στη Γ.Γ.Α.Π (ητοί: χλωρίο κάί υγρο
πλυντηρίου ρουχων μέ την έμπορίκη ονομάσίά Trust) άγοράσθηκάν προφάνως άπο άλλη
έτάίρέίά, πίθάνοτάτά άπο την έτάίρέίά “Α. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ – TRUST”)!
37. Όπως τουτο άποτυπωνέτάί μέ πληρη ένάργέίά στίς άπο 29.03.2021 κάί 05.04.2021
άνάρτησέίς στο “Facebook” της δημοσίογράφου Έλένάς Ακρίτά κάί του πρωην Γ.Γ. Εργάσίάς
Ανδρέά Νέφέλουδη άντίστοίχά! Μέτά την κάτάγγέλίά των άνωτέρω κάί τη δημοσίοτητά που
έλάβέ το ζητημά, η έτάίρέίά “KINGSTON MEDICAL” τοποθέτησέ συρομένη πορτά κάί πίνάκίδά
έπί του έν λογω άδέίου κάτάστημάτος. Πρβλ. τη σχέτίκη φωτογράφίά που ο Α. Νέφέλουδης
άνηρτησέ στον προσωπίκο του λογάρίάσμο στο Facebook στίς 09.04.2021 !
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Η απάντηση βρίσκέτάί στην έργάσίάκη σχέση κάί έξάρτηση των (έμφάνίζομένων
ως) έτάίρων της έν λογω έτέρορρυθμης έτάίρέίάς, ητοί της (έμφάνίζομένης ως)
ομόρρυθμης εταίρου και διαχειρίστριας, Αίκάτέρίνης Νάνοπουλου του Ιωάννη,
κάί του (έπίσης έμφάνίζομένου ως) ετερόρρυθμου εταίρου, Πάνάγίωτη
Πάπάδοπουλου του Ευθυμίου.
Συγκέκρίμένά, οπως προκυπτέί κάί άποδέίκνυέτάί άπο τίς σχέτίκές Καταστάσεις
Ασφαλισμένου ΙΚΑ, αμφότεροι οι ως άνω (φερόμενοι ως) εταίροι της
“KINGSTON MEDICAL E.E” τυγχάνουν μισθωτοί υπάλληλοι της γνωστής
εταιρείας “NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E”!!
Αυτο έξηγέί, έν πολλοίς, ποθέν η έν λογω ανύπαρκτη έτάίρέίά, μέ κέφάλάίο μολίς
3.000 έυρω, άντλησέ τους χρημάτίκους πορους γίά νά προμηθέυθέί τά έν λογω
έίδη που στη συνέχέίά η ίδίά (φέρέτάί νά) προμηθέυσέ στη Γ.Γ.Α.Π.
Ανάμένουμέ μέ ίδίάίτέρο ένδίάφέρον τά άποτέλέσμάτά του σχέτίκου έλέγχου που
θά (πρέπέί νά) δίένέργηθέί άπο τίς άρμοδίές Αρχές κάί Υπηρέσίές στίς κίνησέίς
των τράπέζίκων λογάρίάσμων κάί έν γένέί τά οίκονομίκά στοίχέίά των ως άνω
έτάίρέίων.
Εν’ οψέί τουτων, έίνάί πλέον άπολυτως σάφές οτί οί έκπροσωποί της “NEW
OPTICAL” σε αγαστή συνεργασία, πλήρη συντονισμό και συνεννόηση με την
Γ.Γ.Α.Π έίχάν βρέί “την κότα με τα χρυσά αυγά” κάί έκάνάν μέ κάθέ τροπο κάί μέσο
- υπο την δίάρκη έπίκληση, έκ μέρους της τέλέυτάίάς, της άνάγκης πέρίορίσμου
της δίάσποράς του κορωνοίου στά Κάτάστημάτά Κράτησης της χωράς - σχέτίκές
“εφορμήσεις” στο Δημόσιο Ταμείο! Ότάν άυτο δέν μπορουσέ νά γίνέί μέσω της
(κάνονίκης) έτάίρέίάς τους - έξάίτίάς της έυρέίάς δημοσίοτητάς που έίχέ λάβέί η
έπάνέίλημμένη προτίμηση της Γ.Γ.Α.Π προς άυτην - άνέλάβέ την προμηθέίά μίά
νέοσυστάθέίσά νομίκη οντοτητά, κάτάφάνως “βιτρίνα” κάί “μίας χρήσεως”, στην
οποίά τοποθέτηθηκάν ως (δηθέν) έτάίροί οί άνω υπάλληλοί της “NEW OPTICAL” !
Εξάίτίάς (η/κάί δίά) των άνωτέρω πάράνομων μέθοδέυσέων της Γ.Γ.Α.Π., κάθε
επιμέρους είδος των έπίμάχων προμηθέίων τίμολογηθηκέ σέ τίμη ασύγκριτα
υψηλότερη σέ σχέση μέ την άντίστοίχη τίμη που λοίποί Δημοσίοί Φορέίς
προμηθέυθηκάν τά ίδίά έίδη κάτά την ίδίά άκρίβως χρονίκη πέρίοδο.
Συνέπέίά τουτου προκληθηκέ άπο τίς τέσσέρέίς (4) άυτές άνάθέσέίς τέράστίά
ζημίά στην πέρίουσίά του Δημοσίου, η οποίά άνέρχέτάί τουλάχιστον στο
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συνολίκο ποσο των 257.592 ευρώ (ητοί: 49.600€ + 75.552€ + 62.040€ +
70.400€), ποσο μέ το οποίο η κάτάγγέλλομένη “χρέωσε” έν γνωσέί της τά δημοσίά
τάμέίά μέσά σέ δύο μόλις ημέρες, οπως τουτο άποδέίκνυέτάί πληρως κάτά την
κάτωθί άξίολογηση κάθέ έπίμέρους άνάθέσης.
Συγκέκρίμένά, οπως προκυπτέί άπο τον συγκρίτίκο Πίνάκά ΧVI, κάτά τον χρόνο
που η Γ.Γ.Α.Π προμηθέυθηκέ:
- το σάμπουάν 1lt στην τίμη των 3,45€/τμχ, το Κέντρο Κοίνωνίκης Προνοίάς
Πέρίφέρέίάς Δυτίκης Ελλάδάς το άγοράσέ προς 1,90€/τμχ,
- το άλκοολουχο άντίσηπτίκο gel χέρίων 1lt στην τίμη των 4,40€/τμχ, άλλοί
δημοσίοί Φορέίς το προμηθέυθηκάν σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 0,35€ έως
1,79€/τμχ,
- το άντίσηπτίκο spray έπίφάνέίων 500ml στην τίμη των 3,27€/τμχ, άλλοί Φορέίς
του Δημοσίου το προμηθέυθηκάν σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 0,57€ έως
1,65€/τμχ.
- το υγρο κρέμοσάπουνο 1lt στην τίμη των 2,85€/τμχ, άλλοί δημοσίοί Φορέίς το
προμηθέυθηκάν σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 0,23€ έως 1,95€/τμχ,
- το άφρολουτρο 1lt στην τίμη των 2,85€/τμχ, άλλοί Φορέίς το προμηθέυθηκάν
σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 1,05€ έως 1,70€/τμχ κάί τέλος
- το χλωρίο 4lt στην τίμη των 2,30€/τμχ, άλλοί δημοσίοί Φορέίς το
προμηθέυθηκάν σέ τίμη που κυμάίνοτάν άπο 0,307€ έως 1,95€/τμχ.
Μέ βάση τίς πάράπάνω τίμές άποδέίκνυέτάί οτί, κάτά τον πλέον μέτρίοπάθη
υπολογίσμο, η ζημία που προκληθηκέ στην πέρίουσίά του Ελληνίκου Δημοσίου
άπο τίς έν λογω τέσσέρέίς άνάθέσέίς, άνηλθέ στο προάνάφέρομένο συνολίκο ποσο
των 257.592 ευρώ, το οποίο προκυπτέί άπο το άθροίσμά της δίάφοράς τίμης
κάθέ έπίμέρους έίδους των άνάθέσέων της Γ.Γ.Α.Π προς τίς άντίστοίχές κάτωθί
άνάφέρομένές άνά πέρίπτωση τίμές, κάί συγκέκρίμένά άπο το άθροίσμά:
ά) του ποσου των 49.600€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 1,55€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 3,45€ - 1,90€38) έπί των 32.000τμχ σάμπουάν της ά΄ άνάθέσης,
β) του ποσου των 75.552€ που άποτέλέί το συνολίκο άθροίσμά των έπίμέρους
δίάφορων υψους 2,697€ άνά τέμάχίο (ητοί: 4,40€ - 1,703€39) έπί των 16.000τμχ
άλκοολουχου άντίσηπτίκου gel χέρίων κάί υψους 1,62€ άνά τέμάχίο (ητοί: 3,27€ -

38.

Πρβλ. την υπ’ άρ. 6/30.03.2021 Συμβάση του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε [ΑΔΑ: 65ΠΤΟΞΝΑ-ΑΨΑ].
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1,65€40) έπί των 20.000τμχ άντίσηπτίκου spray έπίφάνέίων της β΄ άνάθέσης,
γ) του ποσου των 62.040€ που άποτέλέί το συνολίκο άθροίσμά των έπίμέρους
δίάφορων υψους 1,49€ άνά τέμάχίο (ητοί: 2,85€ - 1,36€41) έπί των 23.500τμχ
υγρου κρέμοσάπουνου κάί υψους 1,15€ άνά τέμάχίο (ητοί: 2,85€ - 1,70€42) έπί
των 23.500τμχ άφρολουτρου της γ΄ άνάθέσης, κάί
δ) του ποσου των 70.400€ που άποτέλέί τη δίάφορά υψους 1,76€ άνά τέμάχίο
(ητοί: 2,30€ - 0,54€43) έπί των 40.000τμχ χλωρίου της δ΄ άνάθέσης.

39.

Πρβλ. την άπο 12.03.2021 άποφάση του Υπουργέίου Εσωτέρίκων [ΑΔΑ: 93Ρ646ΜΤΛ6-ΟΞΤ].
Πρβλ. την υπ’ άρ. 11302032021-1/05.03.2021 Συμβάση της 6ης ΔΥΠΕ [ΑΔΑ: 65ΠΤΟΞΝΑΑΨΑ].
41. Πρβλ. την υπ’ άρ. 328/19.03.2021 Συμβάση του Π.Ν. Αλέξ/πολης [ ΑΔΑΜ: 21SYMV00832335].
42. Πρβλ. την υπ’ άρ. 5/24.03.2021 Συμβάση του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε [ΑΔΑ: 9Κ3ΟΟΞΝΑ-3ΧΑ].
43. Πρβλ. την υπ’ άρ. 328/19.03.2021 Συμβάση του Π.Ν. Αλέξ/πολης [ ΑΔΑΜ: 1SYMV00832335].
40.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ XVI

ΦΟΡΕΑΣ

Γ. Γ.
ΚΚΠΠΔΕ ΚΚΠΠΔΕ
Αντ/κής
Πολιτικής

ΥΠ.
ΕΣΩΤ.

ΥΠ.
ΠΡΟ.ΠΟ

Γ.Ν.
Κέρκ.

442
Αποθ.
Υγ. Υλ.

ΚΚΠΠΚ

Γ.Ν.
Γ.Ν. ΔΟΚΑΠΠ Δήμος Περιφέρ. KKΠΠΘ
Π. Ν.
Γ.Ν.
Γ.Ν.
ΔΟΚΑΠ
Λασιθίου ΑΜ Αρχανών Ηπείρου
Αλεξ/λης Θριάσιο Κέρκυρας Καρδίτσας ΠΑΜ

65ΠΤΟΞΝ 9Κ3ΟΟΞΝ 93Ρ646Μ 65ΞΟ46Μ ΨΤΜ4690 6ΥΚ56- Ω04ΑΟΞΝ 21SYMV0 6ΤΘ4ΟΛ0 6Α0ΔΟΚ6 21SYMV0 ΡΒΔ1ΟΞΝ 21SYMV0 21SYMV0 ΩΤΥ84690Β 21AWRD 6Τ84ΟΛ0
Α-ΑΨΑ
Α-3ΧΑ ΤΛ6-0ΞΤ ΤΛΒ-ΔΛΞ Β3-20Κ
ΕΥ1
5-ΨΞΟ 08342224 Β-ΚΟΣ
Μ-Θ92 08338556 2-Η3Δ 0832335 08338231 3-ΘΞΡ 008219283 Β-ΚΟΣ

ΑΔΑ ΑΔΑΜ

3,45€

Σαμπου
Ω8ΛΦ46
άν 1lt

1,90€

ΜΤΛΒ7Ο8

Αντισηπτικό gel 4,40€
χεριών
9ΜΞΨ46
με
ΜΤΛΒαλκοόλ
ΒΗΜ
1lt
Αντιση3,27€
πτικό
spray 9ΜΞΨ46
επιφαν ΜΤΛΒ500ml
ΒΗΜ
Υγρό
2,85€
κρεμοσάπουνο ΩΥΧΔ46Μ
ΤΛΒ-5ΩΕ
1lt
Αφρό2,85€
λουτρο ΩΥΧΔ46Μ
1lt
ΤΛΒ-5ΩΕ

0,35€

1,703€ 3,00€

0,57€

1,065€ 1,65€

1,79€

1,70€

0,5375€ 0,23€ 0,4375€ 1,95€

1,50€

1,70€

1,36€

0,44€

0,5375€

1,05€

Χλώριο 2,30€
4lt
ΩΥ7746Μ

1,15€ 0,307€

ΤΛΒ-8ΩΙ
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1,95€

0,54€

1,15€

Επειδή, συμφωνά μέ το άρθρο 390 Π.Κ. (Νομος 4619/2019) “1. Όποιος κατά
παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην
περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή
διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση και
χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. 2. Αν η
απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες
ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.”
Επειδή, έν προκέίμένω έχουν δίάπράχθέί ίδίάίτέρως σοβάρά ποίνίκά άδίκημάτά
άπο υπάλληλους κάτά την έννοίά του άρθρου 13 Π.Κ, κάθως κάί άπο τρίτά
προσωπά, των οποίων η τάυτοτητά θά προσδίορίσθέί άπο τη δίένέργηθησομένη
δίκάστίκη έρέυνά.
Επειδή, άπο οσά άνωτέρω άνάλυτίκά έκτέθηκάν, κάθως κάί άπο το πληθος των
άποδέίκτίκων στοίχέίων που προσκομίζουμέ δίά της πάρουσης (άπο το “ΚΗΜΔΗΣ”,
τη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” κάί το Γ.Ε.ΜΗ, σχέτίκά δημοσίέυμάτά κάί άνάρτησέίς στά μέσά
κοίνωνίκης δίκτυωσης, κ.ά.) κάθίστάτάί σάφές κάί άδίάμφίσβητητο οτί η Γ.Α.Α.Π.
έπί ένά συνάπτο έτος πάράνομέί συστημάτίκά κάί κάτ’ έξάκολουθηση δίά της
έμπροθέτης άρνησης της νά προβέί στίς προβλέπομένές στο νομο δίάγωνίστίκές
δίάδίκάσίές προμηθέίων γίά την κάλυψη των άνάγκων των Κάτάστημάτων
Κράτησης της Χωράς κάί δίά της μέθοδέυμένης κάτάτμησης των έκάστοτέ
ομοίογένων υπο προμηθέίά άγάθων σέ πέρίσσοτέρά, χωρίστά, τμημάτά,
προκέίμένου νά πάράκάμπτέί τίς άνάγκάστίκου χάράκτηρά δίάτάξέίς του έθνίκου
κάί κοίνοτίκου δίκάίου κάί νά προβάίνέί σέ άπέυθέίάς άνάθέσέίς προς άνάδοχους
της άρέσκέίάς της,
Επειδή, στην άνω κάτάφάνως πάράνομη μέθοδέυση της κάτάγγέλλομένης
προστίθέντάί κάί οί λοίποί, άκρως έπίβάρυντίκοί γίά την ίδίά, πάράγοντές που
έκτέθηκάν άνωτέρω άνάφορίκά μέ τά ολως αδιαφανή κρίτηρίά έπίλογης των
έκάστοτέ άνάδοχων, οί οποίοί -στην πλέίονοτητά τους- συστηνοντάν η
τροποποίουσάν τους κάτάστάτίκους σκοπους γίά την άνάληψη των έπίμάχων
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προμηθέίων σέ χρονο που τάυτίζοτάν μέ άυτο των άνάθέσέων, δίνοντάς μάλίστά
προσφορές μάκράν υψηλοτέρές σέ σχέση οχί μονο μέ την συντρίπτίκη πλέίονοτητά
των έτάίρέίων που δράστηρίοποίουντάί στον άνω χωρο, άλλά κάί μέ τίς τίμές που
οί ίδίοί (οί άνάδοχοί) προμηθέυάν άλλους φορέίς του Δημοσίου κάτά τον ίδίο
χρονο, έπίφυλάσσοντάς προφάνως μονο στην κάτάγγέλλομένη το “προνόμιο” νά
κάτάβάλλέί, δίάρκως κάί σέ μονίμη βάση, πολλάπλάσίο τίμημά γίά προίοντά που
έμφάνίζοντάν μάκράν οίκονομίκοτέρά άκομη κάί στο λίάνίκο έμπορίο.
Επειδή, πλέον ολων των άνωτέρω, η κάτάγγέλλομένη μέτηλθέ μέθοδων κάί
πράκτίκων που υποδηλωνουν οχί μονο γνωση, άλλά κάί σκοπο πάράβάσης του
ίσχυοντος νομίκου πλάίσίου κάί προκλησης τέράστίάς πέρίουσίάκης ζημίάς στο
Δημόσιο (άνέρχομένης στο ποσο τουλάχίστον των 2.191.561,46€), τά
συμφέροντά του οποίου έχέί άνάλάβέί νά υπηρέτέί ως μέτάκλητη Γένίκη
Γράμμάτέάς Αντέγκλημάτίκης Πολίτίκης.
Επειδή, πάρά το γέγονος οτί η ποίνίκη άπάξίά των άνω κάτάγγέλλομένων πράξέω
πάράμένέί άμέτάβλητη άνέξάρτητως των συνθηκων τέλέσης των άδίκημάτων, η
ηθίκη ωστοσο άπάξίά τους έπίτέίνέτάί έκ του γέγονοτος οτί άυτές δίέπράχθησάν
κάί μάλίστά κάτ’ έξάκολουθηση έν μέσω κάί έξ άφορμης της υγέίονομίκης κρίσης
του κορωνοίου Covid-19 που έπληξέ κάί έξάκολουθέί νά τάλάνίζέί τη χωρά έδω κάί
ένά (κάί πλέον) έτος, κάτά τη δίάρκέίά της οποίάς το προσωπίκο των δημοσίων
Νοσοκομέίων κάλέίτάί νά άντάπέξέλθέί μέ πένίχρές άποδοχές σέ πρωτογνωρές
συνθηκές έργάσίάς, το συνολο σχέδον των συμπολίτων μάς βίωνέί σοβάρη μέίωση
των άποδοχων του, μέ έκάτοντάδές χίλίάδές άνέργους κάί έπίσφάλως
έργάζομένους, κάί την οίκονομίά της χωράς νά έχέί υποστέί άνέπάνορθωτο πληγμά
σέ ολους του τομέίς της.
Επειδή, οί άνω πέρίγράφέίσές πράξέίς της Γ.Γ.Α.Π συνίστουν κάτ’ έξάκολουθηση
πάράβίάση και του ένωσίάκου δίκάίου κάί συγκέκρίμένά των Οδηγίων
2014/24/ΕΕ κάί 2014/25/ΕΕ του Ευρωπάίκου Κοίνοβουλίου κάί του Συμβουλίου
της Ευρωπάίκης Ένωσης σχέτίκά μέ τίς δημοσίές προμηθέίές.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Υποβάλλουμε την πάρουσά Ανάφορά προς πέρίέλέυση σέ γνωση σάς των
πάράπάνω πράγμάτίκων γέγονοτων κάί πάράνομων πράξέων.
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Ζητούμε νά άσκηθουν οί προβλέπομένές δίωξέίς κάτά πάντος υπέυθυνου.
Κοινοποιούμε την πάρουσά Ανάφορά στην Ευρωπάίκη Επίτροπη γίά τίς δίκές της
ένέργέίές συμφωνά μέ τά άρθρά 258έπ. της Σ.Λ.Ε.Ε.

Αθηνά, 18 Μάίου 2021
Οί Ανάφέροντές
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