
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                       

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                     

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΑΓΙΑΣ 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η  

Αριθµ.Πρωτ. 395 
 

Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης του Αγροτικού Καταστήµατος Κράτησης Αγιάς έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του από 3-7/4/1937 Δ/τος (περί Διαχειριστικής και Λογιστικής υπηρεσίας των Φυλακών του Κράτους) 

όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τα Π.Δ.366/79 και 126/89. 

2.Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του Δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

2323/95 ΦΕΚ 145/Α/95 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες Διατάξεις» & όπως τροποποιήθηκε και µε το άρθρ.8 του Ν. 

2741/99(ΦΕΚ199/Α/28-9-99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. 

Ανάπτυξης & λοιπές διατάξεις». 

3.Τον Ν.4412/8-8-2016  (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  « Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών, και υπηρεσιών» 

4.Την υπ’αριθµ. 58819/7-4-2003 Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης άρθρο 14 «περί του τρόπου προµήθειας 

τροφίµων και άλλων ειδών από τους κρατουµένους µε δαπάνη των ιδίων, είτε από το πρατήριο – καντίνα/κυλικείο που 

λειτουργεί στο κατάστηµα είτε µέσω προµηθευτή που αναδεικνύεται µε διαγωνισµό»  

5.Την απόφαση 72923/29-10-2014 (ΦΕΚ 2895/Β/29-10-2014 του Υπ. Δικαιοσύνης, «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του 

Υπουργού Δικαιοσύνης στον Γεν. Γραµµ. Αντεγκλ. Πολιτικής στο Γενικό Γραµµατέα Διαφάνειας & Ανθρ.Δικαιωµάτων, 

στους Προϊσταµένους Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων & Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωµάτων και στους Προϊσταµένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού». 

6.Την απόφαση 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2011) αύξηση χρηµατικών ποσών του άρθρ. 83§1 του Ν. 

2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.   

7.Την υπ΄αρίθµ. 376/2018 Απόφαση της Προϊσταµένης Δ/νσης για διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισµού 

8.Την ανάγκη προµήθειας διαφόρων ειδών για τη λειτουργία της καντίνας του Καταστήµατος για χρονικό διάστηµα ενός 

έτους, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δικαίωµα παράτασης για 1 µήνα. 

 

Π   ρ   ο   κ    η   ρ   ύ   σ  σ  ε  ι  

Συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτών διαφόρων ειδών τροφίµων, ψιλικών κλπ για τη λειτουργία της 

καντίνας & των καφενείων του Καταστήµατος. Οι προσφορές θα είναι σφραγισµένες και οι τιµές σταθερές για όλο το 

χρονικό διάστηµα της σύµβασης. Η κατανάλωση των ειδών γίνεται από τους κρατούµενους, µε δαπάνη των ιδίων. 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΗ Προϋπολογισθείσα 

Αξία - Ευρώ  

ΟΜΑΔΑ  Α Είδη Καθαριότητας & Ατοµικής Υγιεινής  9.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ  Β Τρόφιµα 9.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ  Γ Χαρτικά  3.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ  Δ Διάφορα  3.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ  Ε Καφέδες – Τσάι – Ροφήµατα  5.000,00€ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  Αναψυκτικά –Νερά- Χυµοί 9.000,00€ 

 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. στο γραφείο της 

Διαχείρισης του Καταστήµατος. 

Πληροφορίες µπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόµενοι τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την υπηρεσία και από την 

υπάλληλο Μαυρεδάκη Ελπινίκη στο τηλέφωνο 28210.33744.  

Αγιά, 5 Φεβρουαρίου 2018 

Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης  

 

 

Δρακάκη Δήµητρα  
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