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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 
 

Θέμα: «Υπέρογκη δαπάνη 6ης ΥΠΕ για απευθείας ανάθεση προμήθειας στολών TYVEC.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Με την Απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. 2590/18.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ3Ω469ΗΔΜ-Η34), ο Διοικητής της 6ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας (Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας) κ. Γιάννης Καρβέλης 

ανέθεσε απευθείας την προμήθεια 3.800 στολών TYVEC για τις κατεπείγουσες ανάγκες των Φορέων Υγείας. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η ανάθεση έγινε με κριτήριο κατακύρωσης «την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στην εταιρεία <EUROSUP MEDICALS> συνολικού 

κόστους #87.925,92€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)», ήτοι προς τιμή μονάδας 18,66 Ευρώ άνευ ΦΠΑ 

- 23,15 Ευρώ μετά Φ.Π.Α. 

Ωστόσο, κατά την ίδια ακριβώς ημεροχρονολογία και με την Απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. 12644/18.03.2020 

(ΑΔΑ:Ψ4ΖΤ469Η26-21Χ), ο Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Αττικής) κ. Παναγιώτης Στάθης 

ανέθεσε απευθείας την προμήθεια -μεταξύ άλλων- 6.150 ίδιου τύπου στολών για τον ίδιο λόγο στην 

εταιρεία ΑRTHROMED προς συνολικό αντίτιμο 61.008 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ήτοι προς 

τιμή μονάδας 8 Ευρώ άνευ ΦΠΑ - 9,92 Ευρώ μετά ΦΠΑ. 

Μάλιστα, δεν αντέχει σε καμία βάσανο η τυχόν επίκληση ανάγκης άμεσης παράδοσης η οποία ίσως θα 

επιβάρυνε κάπως το κόστος -και σε κάθε περίπτωση όχι κατά το εξωφρενικό +133.25%- καθώς η Eurosup 

Medicals έλαβε με την υπ’ αρ. πρωτ. 4841 στις 30.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΟ5469ΗΔΜ-ΑΑΡ) «παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης 15653/2020 … κατόπιν αιτήματος τους για τμηματική παράδοση της προμήθειας 

<Στολές TYVEC>, έως 15-05-2020.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Πώς δικαιολογείται η τόσο μεγάλη απόκλιση (αρκετά άνω του διπλάσιου) στις τιμές μεταξύ προϊόντων 

ίδιων προδιαγραφών στις δύο αποφάσεις; 

2. Πόσες από τις στολές έχει τελικά παραδώσει μέχρι σήμερα η ανάδοχος Eurosup Medicals; 

3. Για ποιον λόγο το Υπουργείο σας δεν ανέλαβε να διαπραγματευθεί εξαρχής σε κεντρικό επίπεδο με 

προμηθευτές ώστε να πετύχει επ’ ωφελεία του Δημοσίου ακόμη χαμηλότερες τιμές για το σύνολο των 

Υ.Π. λόγω του αυξημένου όγκου παραγγελιών -στα πρότυπα των οικονομιών κλίμακας; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 
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