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     ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 64 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). 

2. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’ 143). 

3. Των άρθρων 38, 66 και 118 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

4. Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»  

(Α’ 133). 

5. Του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων» (Α΄ 136). 

Β.  Τη με αρ. πρωτ. 15171/13-03-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Διορισμός 

Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 188). 

Γ.    Τις δύο (2) τεχνικές εκθέσεις, με τους σχετικούς προϋπολογισμούς δαπάνης, της εταιρείας 

με την επωνυμία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την 

προμήθεια πύλης απολύμανσης μοντέλου SP – 110 ή SP – 210. 

Δ.  Τα με αρ. πρωτ. 46628/2-10-2020, 46632/8-10-2020 και 46639/19-10-2020 έγγραφά της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ε.   Το με αρ. πρωτ. 51375/21.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007515128) σχετικό αίτημα του Τμήματος 

Προμηθειών για την προμήθεια πύλης απολύμανσης και στιγμιαίας μέτρησης θερμοκρασίας 

(μοντέλο SP – 110) με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας ενόψει της κατάταξης της 

Αττικής στο επίπεδο επικινδυνότητας ΙΙΙ από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ως προς τη 

μετάδοση του COVID – 19, για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

και το με αρ. πρωτ. 53621/30-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007564131) αίτημα για συμπληρωματική 
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πίστωση ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., 

ΣΤ.  Τη με αρ. πρωτ. 51375/27-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΜ9ΞΩ – Α5Κ, ΑΔΑΜ: 20REQ007563984) 

σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων 

σαράντα ευρώ (10.540,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη με αρ. πρωτ. 

53621/30-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΖΞΩ – ΦΞ4 –), ΑΔΑΜ: 20REQ007564155) σχετική απόφαση 

έγκρισης συμπληρωματικής πίστωσης συνολικού ποσού ύψους τριών χιλιάδων 

επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Εγκρίνουμε, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την προμήθεια πύλης 
απολύμανσης και στιγμιαίας μέτρησης θερμοκρασίας (μοντέλο SP – 210) με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας ενόψει της κατάταξης της Αττικής στο επίπεδο 
επικινδυνότητας ΙΙΙ από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ως προς τη μετάδοση του 
COVID – 19, για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
σύμφωνα με την  σχετική τεχνική έκθεση της ως άνω εταιρείας.  

     Η δαπάνη για την εκτέλεση της προαναφερόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (14.260,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

ειδικού φορέα 10172060000000 - ΑΛΕ 2410989899 του οικονομικού έτους 2020. 

      Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην 

εταιρεία με την επωνυμία  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Βάρη Αττικής επί της οδού Πανός 3, Τ.Κ. 16672,  

ΑΦΜ: 801345284, ΔΟΥ: Γλυφάδας και θα καταβληθεί μετά από την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών και του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής.   

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας καλείται να προσέλθει άμεσα για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Κοινοποίηση 

    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

           H Υπηρεσιακή Γραμματέας  
                                       Βασιλική Γιαβή 

             

              Ακριβές αντίγραφο 
       Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
            

              Ν. Μαστροσταμάτης 
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