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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
ΘΕΜΑ : Ανάθεση σύμβασης προμήθειας «34 οχημάτων, διαμορφωμένων με ειδικό διαχωριστικό για 

την προστασία του αστυνομικού προσωπικού κατά τη μεταγωγή κρατουμένων από τον COVID-
19», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 53/11-3-2020), 
ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 153 του Ν. 4764/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄-256/23-12-2020) με τίτλο 
‘‘Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις’’, προς κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων 
επιχειρησιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, συνολικής αξίας #1.598.374,00# ευρώ, συμπ/νων κρατήσεων, δαπανών 
και Φ.Π.Α..  

 
Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
Έχοντας υπ’ όψιν : 
 

1. Τις διατάξεις : 
- Του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), ως ισχύει.  
- Των άρθρων 8 και επόμενων του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου 

δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄-75), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-45), ως ισχύει. 
- Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), ως ισχύει. 
- Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 

4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄-167), ως ισχύει. 
- Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄-73), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄-143), ως ισχύει. 

- Του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄-53), ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την 
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘‘Ιανός’’, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ -186), ως 
ισχύει. 

ΑΔΑ: Ρ7Π646ΜΤΛΒ-Β26



Υπ’ αριθ. 8032/3/41-ζ΄ Απόφαση του Προϊσταμένου Κ.Δ.Τ.Υ.Π. / Α.Ε.Α.                                                                          Σελίδα 2 από 4 

- Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων» 
(Α΄-213), ως ισχύει. 

- Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-281), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ - 145), ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 62/2019 «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής 

Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων» (Α΄ - 101), ως ισχύει.  

- Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

-  Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’-121). 
 

2. Τις αποφάσεις : 
- Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-9-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄-1276), ως ισχύει. 

- Υπ’ αριθ. 80 από 18-07-2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄-3058). 

- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./1/4/679 από 06-8-2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ.-
545). 

- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./1/2/485 από 14-4-2020 του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’-1362). 
 

3. Την υπ’ αριθ. 1774/21/385322 από 22-02-2021 Απόφαση κ. Προϊστάμενου Επιτελείου / 
Α.Ε.Α. με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, έρευνας 
αγοράς και αξιολόγησης στοιχείων έρευνας αγοράς με καταγραφή σε πίνακα με κατάταξη κατ’ αύξουσα 
τιμής ειδών που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή μέτρων αποφυγής και εξάπλωσης του 
κορονοϊού (COVID-19)» (Α.Δ.Α. : ΩΧΥΒ46ΜΤΛΒ-ΕΞ0). 

 
4. Το από 31-3-2021 πρακτικό συνεδρίασης της ανωτέρω ορισθείσας ομάδας εργασίας, με το 

οποίο προτάθηκε η ανάθεση προμήθειας «τριάντα τριών (33) οχημάτων διαμορφωμένων με ειδικό 
διαχωριστικό για την προστασία του αστυνομικού προσωπικού κατά την μεταγωγή κρατουμένων από τον 
Covid-19», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AIGLON A.E.», στην ανά τεμάχιο τιμή των 
#47.851,80# €. 

 
5. Το υπ’ αριθ. 1774/21/680368 από 02-4-2021 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης / 

Α.Ε.Α. περί ένταξης στον ΚΑΕ 3120201001, ποσού #1.600.000,00# €, με αιτιολογία την προμήθεια του εν 
θέματι αναγραφόμενου είδους με τη διαδικασία του άρθρου 116 του Ν.4674/2020, όπως τροποποιήθηκε  
με το άρθρο 153 του Ν. 4764/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄-256/23-12-2020). 

 
6. Την υπ’ αριθ. 8045/22/36155-1 από 10-4-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.Μ.: 

21REQ008442383 και Α.Δ.Α.: Ψ14Φ46ΜΤΛΒ-ΨΞΘ) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
συνολικής πίστωσης ύψους #1.600.000,00# ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα 
1047 Ειδικού Φορέα 201-0000000, ΑΛΕ 3120201001, οικ. έτους 2021, με την αιτιολογία : 

«Προμήθεια τριάντα τριών (33) οχημάτων διαμορφωμένων με ειδικό διαχωριστικό για την 
προστασία του αστυνομικού προσωπικού κατά την μεταγωγή κρατουμένων από τον Covid-19, με 
τη διαδικασία του άρθρου 116 του Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 153 του 
Ν.4764/2020.». 

 
7. Την υπ’ αριθ. 8032/3/41-δ΄ από 14-4-2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Προμηθειών / Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. 

προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που αφορά στην υποβολή προσφοράς για την εν θέματι κατεπείγουσα προμήθεια 
(Α.Δ.Α.Μ. : 21PROC008474583). 

  
8.  Τις από 22-4-2021 δύο (2) ηλεκτρονικές επιστολές του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και τα συνημμένα σε αυτές 
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δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην αποδοχή των όρων της προαναφερόμενης πρόσκλησης και 
στην υποβολή προσφοράς για την εν θέματι προμήθεια, με όχημα τύπου «PEUGEOT 2008 1.5 BLUEHDi 
110 HP S&S», στην προσφερθείσα ανά τεμάχιο τιμή των #30.150,00# €, συμπεριλαμβανομένων δαπανών 
και κρατήσεων, πλέον του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσόν των #7.236,00# €, πλέον του Ειδικού Τέλους 
Ταξινόμησης που αντιστοιχεί στο ποσόν των #9.625,00# €, ήτοι στην ανά τεμάχιο τιμή των #47.011,00# 
€, ή στη συνολική τιμή του #1.551.363,00# €, συμπεριλαμβανομένων δαπανών, κρατήσεων, Φ.Π.Α. και 
Ε.Τ.Τ. 

 
9. Το γεγονός ότι :  
Α) Ως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 53/11-03-2020), οι 

αρμόδιες αρχές της χώρας μας καλούνται να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αποφυγή και 
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου του γεγονότος ότι τα κρούσματα 
βαίνουν αυξανόμενα, προκαλώντας συνθήκες απρόβλεπτες για τη δημόσια υγεία. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καλείται να αναλάβει άμεσες 
επιχειρησιακές δράσεις, οι οποίες συνίστανται, μεταξύ άλλων σε μετακινήσεις προσωπικού, προμήθεια 
αγαθών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων.  

Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προβλεπόμενες διαδικασίες δεν δίνουν τη δυνατότητα 
άμεσης υλοποίησης των ανωτέρω επιχειρησιακών δράσεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να έχουν 
προβλεφθεί, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, όσο και κατά τον ετήσιο προγραμματισμό 
των προμηθειών. 

Η παρούσα απόφαση προσβλέπει στην αντιμετώπιση της ανάγκης άμεσης ανάθεσης δημοσίας 
σύμβασης, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, με σκοπό την κάλυψη των σχετικών, έκτακτων 
και απρόβλεπτων αναγκών που χρήζουν κατεπείγουσας και αποτελεσματικής κινητοποίησης των 
αρμόδιων Αρχών. 

 
Β) Όπως προκύπτει από το από 20-3-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ομάδας 

Έρευνας Αγοράς προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, η αναγκαιότητα της εν θέματι 
προμήθειας, αφορούσε αρχικώς σε σαράντα (40) οχήματα, ενώ (εξ’ ανάγκης) προτάθηκε τελικώς η 
προμήθεια τριάντα τριών (33) οχημάτων, κατόπιν αξιολόγησης της μοναδικής υποβληθείσας 
προσφοράς.  

Από την αξιολόγηση της, αναφερόμενης στην ανωτέρω υπό στοιχείο -8- παράγραφο, οικονομικής 
προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή, η οποία εμφανίζεται εκ νέου βελτιωμένη από την κατατεθείσα 
κατά το στάδιο της έρευνας αγοράς (ανωτέρω υπό στοιχείο -4- παράγραφο), προκύπτει η δυνατότητα 
ανάθεσης ενός (1) επιπλέον οχήματος, εντός των ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

 
Γ) Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τα αρμόδια όργανα του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας και γενικότερα τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ουσιαστικά 
υλοποιήθηκε στη βάση του πνεύματος και του σκοπού της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.  

 
Δ) Η υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./1/2/485 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1362) από 14-4-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής αναφορικά με τον 
ορισμό των οργάνων που υπογράφουν τα έγγραφα των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με την 
εκτιμώμενη αξία τους. 

 
 

Αποδεχόμενοι την προαναφερόμενη προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  
« AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ », 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1. Αναθέτουμε, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4674/2020, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
153 του Ν. 4764/2020, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», την εκτέλεση της σύμβασης για την προμήθεια «οχημάτων, 
διαμορφωμένων με ειδικό διαχωριστικό για την προστασία του αστυνομικού προσωπικού κατά τη 
μεταγωγή κρατουμένων από τον COVID-19», προς κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων επιχειρησιακών 
αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως 
αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της υπό στοιχείο -7- του σκεπτικού της 
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παρούσης πρόσκλησης και σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά αυτού (οικονομικού φορέα), στις 
ακόλουθες προσφερθείσες τιμές : 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ευρώ) 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
(ευρώ) 

Οχήματα μεταγωγής δύο (2) κρατουμένων τύπου 
PEUGEOT 2008 1.5 BLUEHDi 110 S&S 34 30.150,00 1.025.100,00 

Φ.Π.Α. 24% 7.236,00 246.024,00 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 9.625,00 327.250,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1.598.374,00 
 
2. Προσκαλούμε, τον ως άνω οικονομικό φορέα, όπως, εντός δέκα (10) ημερών από 

κοινοποιήσεως της παρούσας, νόμιμος εκπρόσωπός του προσέλθει στην Υπηρεσία μας, προσκομίζοντας 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, 
συμπ/νων κρατήσεων και δαπανών, χωρίς Φ.Π.Α., πλέον όμως του Ε.Τ.Τ., προκειμένου συναφθεί η 
Σύμβαση προμήθειας της προηγούμενης παραγράφου.- 

 
 Ο 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/Α.Ε.Α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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