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Περιφερειακή παράταξη ΑΜΘ 

Απ. Σούζου 14 

691 33 Κομοτηνή 

Τηλ. 2531351015 

Email : anenopro@gmail.com 

Web : www.anenopro-amth.gr  

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Θέμα: . Προμήθεια από την ΠΕ Ροδόπης μασκών προς 73 ευρώ το τεμάχιο 

 

Στην Οικονομική Επιτροπή το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης 
εισηγήθηκε στην 12η συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2020 την «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-COV-2, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΔ. Β’, ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΤΗΣ ΑΠΟ 
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΠΔ 80/2016», 
δαπάνης 8.000 € και β) την «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ 
ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS COV-2, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΕΔ. Β’, ΠΑΡ.3 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 10, ΤΗΣ ΑΠΟ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 
ΤΟΥ ΠΔ 80/2016», δαπάνης 3.977,50 €. Δηλαδή εισηγήθηκε δύο πιστώσεις 
διαφορετικές με ταυτόσημη σχεδόν αιτιολογία. 

Το θέμα γνωστοποιήθηκε επειγόντως στις 26/3/2020 και εισήλθε στην 12η 
συνεδρίαση ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, συνοδευόμενο μόνο από την 
βεβαίωση της Υπηρεσίας περί της ύπαρξης δαπάνης και φυσικά  λόγω των ημερών, 
έλαβε την έγκριση όλων. 

Κομοτηνή, 19 Οκτωβρίου 2020 

Προς 

Τον Κο Πρόεδρο του  

Περιφερειακού Συμβουλίου 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
Αρχηγούς Παρατάξεων    
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Υπό την γενική αυτή περιγραφή της σχετικής δαπάνης, η απόφαση έλαβε 
αριθμό έγκρισης 250/2020 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στις 
1/4/2020. 

Είχε προηγηθεί στις 26/3/2020 (ήτοι προ της εγκρίσεως της ΟΕ) η σχετική 
(αρ. πρωτ. 425) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ – κάτι που δεν είχε γίνει γνωστό 
στην συνεδρίαση της ΟΕ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-COV-2» συνολικού ύψους 8.000 €. Την 
πρόσκληση υπέγραφε με εντολή Περιφερειάρχη η αν. προϊσταμένη κα Σεβδινίδου, 
και σε αυτήν περιγράφονταν αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη, χωρίς καμία 
αναφορά στο επιμέρους κόστος τους, παρά μόνο γενικά ότι αυτές οι προμήθειες θα 
κόστιζαν συνολικά 8.000€. Μεταξύ των ειδών αναφέρονταν και 50 μάσκες υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας με επιμέρους διευκρινίσεις  «προστασίας KATA ΕΝ 
149:2001, να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου Ρ3 ή ανάλογο), που να μπορεί να 
απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μπτ, να φέρει τη σήμανση 
CE στην συσκευασία». Περιλαμβάνει ακόμη μεταξύ άλλων 10 κουτιά γάντια 
ενισχυμένα και 15 θερμόμετρα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί μέχρι την επομένη 27/3/2020, δηλαδή την ημερομηνία 
συνεδρίασης της ΟΕ. 

Η τύχη της πρόσκλησης αυτής δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστή, ούτε εάν 
κατατέθηκαν προσφορές.  

Στις 14/4/2020 (με αριθ πρωτ. Οικ. 548) δημοσιεύεται η απόφαση 
απευθείας ανάθεσης του αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νικολάου Τσαλικίδη που 
αναθέτει στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» την προμήθεια 50 μασκών 
αντί του συνολικού τιμήματος με ΦΠΑ 3.650€, δηλαδή αντί του ποσού των 73 ευρώ 
η μία! Του αναθέτει επίσης την προμήθεια 10 κουτιών ενισχυμένα γάντια και 15 
θερμόμετρα. Σύνολο της αναθέσεως 3.942,5€ 

Στα αξιοπερίεργα της απευθείας ανάθεσης είναι η αναφορά άλλης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 537/13-04-2020), η οποία δεν 
φέρεται να είναι δημοσιευμένη τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
ΑΜΘ. Η σχετική προσφορά της εταιρείας επίσης φέρεται να έχει γίνει την ίδια 
ημερομηνία 13.04.2020 (η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε) και η ανάθεση 
υπογράφεται την επομένη. 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16/4/2020 ανάμεσα στον αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης και την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ στις 16/4/2020, αναρτήθηκε δε στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 26/7/2020. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: 



 3 

Προμηθεύτηκε τελικά όντως 50 μάσκες προστασίας από τον COVID-19 
αξίας 73 ευρώ η μία η Περιφέρεια για τις «ανάγκες της ΠΕ Ροδόπης»;  

Πληρώθηκαν οι μάσκες αυτές; 

Ποια έρευνα αγοράς που προηγήθηκε οδήγησε στην προμήθεια μασκών 
αυτής της αξίας και γιατί; 

Σύμφωνα με την περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων της μάσκας που αναζήτησε 
μέσω της πρόσκλησης της 26.3.2020 η Περιφέρεια, από μικρή έρευνα στο διαδίκτυο 
προέκυψε ότι «μάσκες υψηλής αναπνευστικής αξίας»  «προστασίας KATA ΕΝ 
149:2001, να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου Ρ3 ή ανάλογο), που να μπορεί να 
απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των 0.3 μπτ, να φέρει τη σήμανση 
CE στην συσκευασία», βρίσκει κανείς από ένα ευρώ μέχρι 35 ευρώ (αν 
περιλαμβάνει αλλαγές φίλτρων κλπ). Οι τελευταίες καλύπτουν και προδιαγραφές 
για προστασία από βιολογικό πόλεμο… Επισημαίνουμε δε ότι ακόμη και μάσκες 
Gucci ή Luis Vuiton που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τιμούνται προς 20 € περίπου η 
μία… 

Ακυρώθηκε η από 26.3.2020 πρόσκληση αυτή και γιατί; Γιατί προηγήθηκε 
τόσο αυτή των 8.000€ όσο και η έτερη με τον ίδιο περίπου τίτλο των 3.977,5€ της 
εγκριτικής απόφασης της Οικονομική Επιτροπής και γιατί δεν ανακοινώθηκαν οι 
προσκλήσεις στα μέλη της ΟΕ κατά την εισήγηση του θέματος; 

Υπήρξε νεώτερη πρόσκληση στις 13.3.2020; Αν ναι γιατί δεν φαίνεται 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας; Ποια στοιχεία υπάρχουν που να 
αποδεικνύουν ότι πράγματι δημοσιεύθηκε νεώτερη πρόσκληση ώστε να μην 
εκτίθεται η Περιφέρεια ότι προχώρησε στη σχετική ανάθεση χωρίς την τήρηση 
των νόμιμων διατυπώσεων; 

Ποιες άλλες συναλλαγές είχε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ ΟΕ στο ίδιο 
διάστημα (από το Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα) με την Περιφέρεια ΑΜΘ; 
Προμήθευσε ξανά μάσκες, ποιού τύπου και ποιας αξίας; 

 

Ο επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος  
 
 

Χρήστος Χατζηπέμου  
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης 

 
 
 


