
 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

  

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Άλλη μια απευθείας ανάθεση από την κα Νικολάου 

Σε νέα απευθείας ανάθεση προχώρησε η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής 

Πολιτικής κα Σοφία Νικολάου, αυτή τη φορά στην εταιρεία KINGSTON 

MEDICAL E.E., η οποία θα εισπράξει το ποσό των 144.044,80 ευρώ 

προκειμένου να προμηθεύσει με χλωρίνες και απορρυπαντικά πλυντηρίων τις 

φυλακές της χώρας και το κατάστημα κράτησης ανηλίκων του Βόλου. 

Μάλιστα, όπως προκύπτει από στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η εταιρεία  KINGSTON MEDICAL E.E. ιδρύθηκε 

στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και ως έδρα της εταιρείας δηλώνεται η διεύθυνση 

κατοικίας της ιδιοκτήτριας της και βασικής εταίρου της στο Περιστέρι, ενώ η 

εταιρεία έχει σύμφωνα με το καταστατικό της δυνατότητα πώλησης όχι απλώς 

απολυμαντικών και καθαριστικών ειδών, αλλά και φυτών ακόμη όμως και 

ζώων συντροφιάς, ενώ, βάσει του καταστατικού της, εμφανίζεται να 

εμπορεύεται προϊόντα μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου, παρά το γεγονός 

ότι η ίδια δε φαίνεται να διαθέτει ούτε ιστοσελίδα στην οποία μπορεί κανείς να 

την επισκεφθεί, ούτε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Να θυμίσουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η κα Νικολάου προχωρά σε  

απευθείας ανάθεση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν 

έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που τους ανατίθενται. Ενδεικτικά να 

αναφέρουμε πως έχουν προηγηθεί απευθείας αναθέσεις 506.740 ευρώ για 

υπηρεσίες καθαρισμού σε εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων, 232.648 ευρώ 

για αγορά μέσων ατομικής προστασίας σε εταιρεία που συστήθηκε στις 29 

Μαρτίου 2020 για να καταθέσει προσφορά μια ημέρα μετά στις 30 Μαρτίου 

2020,  291.659 ευρώ για αγορά μέσων ατομικής προστασίας και για κάλυψη 

αναγκών των καταστημάτων κράτησης της χώρας σε εταιρεία εμπορίου 

τροφίμων και ποτών (Α.Π.1742/13-11-2020),  47.700 ευρώ για προμήθεια 

υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών όλων των καταστημάτων 
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κράτησης σε εταιρεία κατασκευής αμορτισέρ αυτοκινήτων (Α.Π.8739/4-8-

2020), 228.960 ευρώ για προμήθεια μασκών σε εταιρεία εμπορίου εποχιακών 

ειδών διακόσμησης σπιτιού και καρναβαλικών στολών, 146.843 ευρώ για 

προμήθεια γαντιών λάτεξ για τις ανάγκες των καταστημάτων κράτησης. 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών και δεδομένου πως η 

πανδημία έχει συμπληρώσει ήδη 13 μήνες στη χώρα μας και άρα υπάρχει ο 

απαιτούμενος χρόνος για να ζητούνται προσφορές, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Με ποια κριτήρια επελέγη η συγκεκριμένη εταιρεία; 

2. Έγινε έρευνα αγοράς ώστε να διαπιστωθεί πού κυμαίνονται οι τιμές για 

χλωρίνες και απορρυπαντικά πλυντηρίων; 

3. Αν ναι, ποια τα πορίσματα της έρευνας; 

4. Αν όχι, για ποιο λόγο, δεδομένου πως πλέον διανύουμε τον 13ο μήνα 

πανδημίας στη χώρα και άρα υπήρχε χρόνος για έρευνα αγοράς; 

5. Μέχρι τώρα από πού προμηθεύονταν χλωρίνες και απορρυπαντικά για 

τα καταστήματα κράτησης και με τι κόστος; 

6. Με ποιο κριτήριο ανατέθηκε απευθείας σε νεοσύστατη εταιρεία η 

προμήθεια χλωρίνης και απορρυπαντικών πλυντηρίων; Ποιο το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα; 

7. Ποιο είναι το καταστατικό της συγκεκριμένης εταιρείας (σκοπός, τρόπος 

λειτουργίας, άσκηση διοίκησης); 

     

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




