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Α Π Ο Φ Α  Η 

«Ανάθεση ππομήθειαρ γαντιών Latex μιαρ σπήσηρ στα πλαίσια αντιμετώπισηρ τηρ εξάπλωσηρ τος 

κοπωνοϊού COVID-19 για τιρ ανάγκερ των Καταστημάτων Κπάτησηρ  τηρ  Υώπαρ  και τος 

Ι.Α.Α.Α.Βόλος» 

Έρνληαο ππφςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4764/2020 (A΄256) «Εεηήκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ε ηζρχο ηνπ άξζξνπ 

ηξίηνπ ηεο απφ 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο 

θνξσλντνχ» (Α΄ 42) ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4682/2020 (Α΄76) θαη παξαηάζεθε κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4728/2020 (Α΄186), σο πξνο ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο 

πξνκήζεηεο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, θαξκάθσλ θαη κέζσλ πξνζηαζίαο, παξαηείλεηαη έσο ηελ 31-03-2021, 

θαη  β) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.4764/2020 (Ά 256) « Έθηαθηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο 

κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη απνθπγή αζέκηησλ πξαθηηθψλ», ε ηζρχο ηεο παξ. 

8 ηνπ άξζξνπ δεπηέξνπ ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α΄ 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4682/2020 (Α΄76) θαη αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 10 κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο πξνκήζεηαο κέζσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη 

ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο, παξαηείλεηαη έσο ηελ 31-03-2021. 

β) ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), φπσο ηζρχεη  

γ) ηνπ λ.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» (Α΄ 204), 

δ)  ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4727/2020 «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 

(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (Α΄ 184) 

ε) ηνπ λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 (Α΄ 74), 

ζη) ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15 ηνπ λ.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  (Α΄ 45), 

δ) ηνπ π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκψλ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 119), 
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ε) ηνπ π.δ. 80/2016 80/2016   «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» ( Α΄145). 

2. Σε κε αξηζκ. ΓΓΟΔ/1/4/682/5-8-2019 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ζέκα «Γηνξηζκφο Γεληθήο Γξακκαηέσο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο ζην 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» (Τ.Ο.Γ.Γ. 545). 

3. Σε κε αξηζκ. 57654/22-5-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ   (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» (Β΄ 1781).   

4. Σε κε αξηζκ. ΓΓΟΔ/1/2/457/12-9-2019 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ζέκα 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηε Γεληθή Γξακκαηέα 

Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο ζην Τπνπξγείν ηνπ Πνιίηε, επί ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο» (Β΄ 3470). 

5. Σν κε αξηζκ. 3347νηθ/24-02-2021 (21REQ008197557) αίηεκα έγθξηζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

γαληηψλ Latex κηαο ρξήζεο - CPV 18424300-0 πξνο θάιπςε αλαγθψλ ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο  

ηεο Υψξαο θαη ηνπ Η.Α.Α.Α.Βφινπ. 

6. Σελ κε αξηζκ. 3873/01-03-2021 (ΑΓΑ:9Δ3Χ46ΜΣΛΒ-ΦΝΚ) δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο εθαηφλ 

ζαξάληα έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εμήληα ελλέα επξψ θαη νγδφληα ελλέα ιεπηψλ(146.869,89€) γηα ηελ 

πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο, ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηνλ εηδηθφ θνξέα 

10472040000000 Α.Λ.Δ.2410103001 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, γηα πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ 

(πξνκήζεηα γαληηψλ Latex κηαο ρξήζεο ) γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο ηεο ρψξαο 

θαη ηνπ Η.Α.Α.Α. Βφινπ. 

7. Σελ επηηαθηηθή θαη θαηεπείγνπζα αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα γαληηψλ Latex κηαο ρξήζεο ζηα 

Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο ηεο Υψξαο θαη ζην Η.Α.Α.Α.Βφινπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε αλάγθε 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο.  

8.Σελ κε εκεξνκελία 02-03-2021 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E., κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν NEW OPTICAL SOLUTIONS, κε ηα απαξαίηεηα  δηθαηνινγεηηθά.  

α π ο υ α σ ί ζ ο ς μ ε 

 

ηελ αλάζεζε  ηεο πξνκήζεηαο γαντιών Latex μιαρ σπήσηρ ( 17.000 κοςτιά των 100 τμσ γαντιών Latex 

μιαρ σπήσηρ) γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ φισλ ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο ηεο Υψξαο θαη ηνπ 

Η.Α.Α.Α.Βφινπ, ζηελ NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E. , κε έδξα επί ηεο νδνχ Κνινθνηξψλε 95, 

Σ.Κ. 15121 Πεχθε Αηηηθήο, ΑΦΜ: 800770752, ΓΟΤ: Ακαξνπζίνπ, κε Σει: 210-8023599, ζηελ ηηκή 

ησλ εθαηφλ ζαξάληα έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εμήληα ηξηψλ επξψ (146.863,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 6% θαη λνκίκσλ θξαηήζεσλ ζε βάξνο Α.Λ.Δ. 2410103001, 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο  

ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (νη νπνίεο βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν 

εηαηξεία) θαη ε ακνηβή ηεο αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο σο άξζξν 64 ηνπ 

Ν.4172/2013. Οη θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή, είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. θαζψο 

θαη 0,07% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ θαη επί ησλ ελ ιφγσ θξαηήζεσλ ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ 

πνζνζηνχ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.  

Ζ ηηκνιφγεζε ζα γίλεη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο, Μεζνγείσλ 96, ΣΚ 

11527, ΑΘΖΝΑ, ΑΦΜ. 090169846, ΓΟΤ ΗΒ΄ ΑΘΖΝΧΝ. Ζ ακνηβή γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα 

θαηαβιεζεί απφ ην αξκφδην Σκήκα Δθηέιεζεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ , κεηά ηελ δηαβίβαζε ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ πξνο έιεγρν γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. Ζ σο άλσ δηαβίβαζε 

ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία καο, κεηά ηε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη 

Παξαθνινχζεζεο γηα ηελ νξζή παξαιαβή (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία ζηελ Τπεξεζία καο. Ο πνηνηηθφο 

έιεγρνο θαηά ηελ παξαιαβή γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ είδνπο. Σελ αλάδνρν εηαηξεία 

βαξχλεη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο - παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα  είδνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Απνζήθεο Τιηθνχ Φπιαθψλ- Νηθεθνξίδε 2 –Σ.Κ. 18110- Κνξπδαιιφο. 

  Αλαιπηηθά, ην ππφ πξνκήζεηα είδνο, ε πνζφηεηα θαη ε ηηκή απηνχ,  πξνθχπηνπλ απφ ηελ κε 

εκεξνκελία 02-03-2021 πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ, σο θάησζη: 

 

 

Α/Α ΔΙΓΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Γάληηα Latex κηαο ρξήζεο (θνπηί ησλ 100 ηκρ) 17.000 θνπηηά      8,15€ 138.550,00€ 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 6% 138.550,00€ 

Φ.Π.Α. 6% 
                            

8.313,00€ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 6% 146.863,00€ 

 

Ζ Αλάδνρνο εηαηξεία ζα ππνγξάςεη κε ηελ Τπεξεζία ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 

Η Γενική Γπαμματέαρ  

Αντεγκληματικήρ Πολιτικήρ 

                      ουία Νικολάος 

 

 

                     

 

    
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                                

 

 

ΑΔΑ: 9ΡΥ246ΜΤΛΒ-4Θ7


		2021-03-22T14:23:46+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2021-03-22T14:33:57+0200
	Athens




