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ΠΡΟΣ
κ.κ. Προϊσταμένους Δ/νσης
Καταστημάτων Κράτησης
& Ι.Α.Α.Α. Βόλου

Θέμα: «Οδηγίες για την παράταση των συμβάσεων αρτοτροφοδοσίας που ήταν σε ισχύ την
30-6-2020 στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 105 του ν.4714/2020 (Α΄ 148)»
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του ν.4714/2020 (Α΄ 148), σας ενημερώνουμε ότι η παρ.5
του άρθρου 124 του ν.4636/2019 (Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής: «Συμβάσεις προμήθειας ειδών
αρτοτροφοδοσίας των Καταστημάτων Κράτησης, των Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών
Καταστημάτων, των Ειδικών Θεραπευτικών Καταστημάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού
Φυλακών και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, οι οποίες ίσχυαν ως και τις
30.06.2020, παρατείνονται ως τις 31.12.2020, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης
και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η δαπάνη για τις συμβάσεις
προμήθειας της παρούσας καλύπτεται από πιστώσεις του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών
Κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1.11.2019 ως 31.12.2019 και από πιστώσεις του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 ως 31.12.2020. Η
παράταση των συμβάσεων της παρούσας ισχύει από 1.11.2019 και μετά.»
Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οικονομικού της Υπηρεσίας σας θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει
τους αναδόχους των συμβάσεων αρτοτροφοδοσίας που ήταν σε ισχύ την 30-6-2020, για την
παράταση των συμβάσεων αυτών σύμφωνα με την ως άνω διάταξη. Η παράταση των εν λόγω
συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του
νόμιμου αναπληρωτή του, η οποία θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι ανάδοχοι
θα πρέπει να προσκομίσουν νέες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης με ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον έως τις 31-1-2021.
Επισημαίνεται ότι για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης παράτασης θα πρέπει να έχει
εγκριθεί η σχετική πίστωση για την εν λόγω δαπάνη, από το Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού
Προϋπολογισμού & ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής που θα καλύπτει το
χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 31-12-2020.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.
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