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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 29-11-2017 με αριθμό 1641 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ι. ΦΩΤΗΛΑ.
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και πλέον των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ.
7017/4/21015-γ’ από 17-07-2017 έγγραφό μας, επί της, με αριθμό 6537/607/21-06-2017,
ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων του ίδιου Βουλευτή, γνωρίζεται ότι την
τελευταία τριετία χορηγήθηκαν στην εν λόγω Διεύθυνση σαράντα εννέα (49) μεταφορικά
μέσα όλων των ειδών ενισχύοντας σημαντικά τον προϋπάρχοντα στόλο αυτής. Επιπλέον
καθίσταται γνωστό ότι, κατά το τρέχον έτος (έως 09-12), για την επισκευή και την προμήθεια
ανταλλακτικών των/για τα οχημάτων/τα της ανωτέρω Διεύθυνσης καθώς και για την
αντικατάσταση των ελαστικών επισώτρων αυτών, έχει διατεθεί συνολικά το ποσό των
337.151,10 ευρώ, μέσω των σχετικών, για το σκοπό αυτό, Κωδικών Αριθμών Εξόδων
(Κ.Α.Ε.), ενώ, στο πλαίσιο των διατάξεων του π.δ/τος 45/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’- 73) «Μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» λαμβάνεται
μέριμνα πλέον της συντήρησης και της απολύμανσης των υπηρεσιακών οχημάτων.
Πέραν των ανωτέρω, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας έχει χορηγηθεί υλικοτεχνικός –
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, για την κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων Υπηρεσιών
της. Παράλληλα, με μέριμνα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, βρίσκονται σε εξέλιξη οι
απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες για την, μεταξύ άλλων, προμήθεια εξοπλισμού (κράνη
και υλικά εξάρτησης αστυνομικών επιχειρήσεων), ενώ για την προμήθεια ειδικών στολών για
το αστυνομικό προσωπικό θα διενεργηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα επαναδιαγωνισμός.
Μετά την ολοκλήρωση αυτών και την παραλαβή του, ο εν λόγω εξοπλισμός θα κατανεμηθεί
άμεσα στους δικαιούχους.
Επιπρόσθετα, για τη κάλυψη του συνόλου των αναγκών των αστυνομικών Υπηρεσιών με
χαρτικά είδη, αναδείχθηκε, μέσω σχετικού διαγωνισμού, προμηθευτής και δρομολογούνται οι
απαραίτητες ενέργειες για τον εφοδιασμό αυτών για το έτος 2018.
Όσον αφορά στην οριστική επίλυση του ζητήματος της παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών, ο διενεργηθείς
σχετικός ανοικτός διαγωνισμός τελεσφόρησε και η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας
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συμπεριλαμβάνεται στις Υπηρεσίες για τις οποίες έχει αναδειχθεί ανάδοχος, για το χρονικό
διάστημα από 01-01 έως 31-12-2018.
Τέλος, σημειώνεται ότι, στους χώρους των αστυνομικών κρατητηρίων των Υπηρεσιών
της ως άνω Διεύθυνσης εκδηλώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, αφενός μεν, σε
καθημερινή βάση, για την τήρηση των κανόνων καθαριότητας, ευταξίας και ατομικής
υγιεινής, αφετέρου δε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διατήρηση των κατάλληλων
συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής, καθώς και την αποφυγή πρόκλησης κινδύνων περί της
δημόσιας υγείας.
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