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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 
Αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο: 

α) της εταιρείας Lamas Pinto Consultants Corporation 
για ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα τύπου TETRA και 
β) της εταιρείας SEPURA PLC για τη συντήρηση και 
υποστήριξη της υπό στοιχείου (α) δωρεάς για ένα 
έτος. 

 Με πράξη του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 
Δ.Κ.Π. 0016840 ΕΞ 2014/11−12−2014, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Ν. 4182/2013 
καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού 
Κώδικα, αποφασίστηκε η αποδοχή δωρεάς προς το Ελ−
ληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη): α) της δωρεάς ενός (1) τηλεπικοι−
νωνιακού συστήματος “TETRA Sepura” κατασκευής της 
εταιρείας “Sepura plc” από την εταιρεία “Lamas Pinto 
Consultants Corporation” για την κάλυψη των επικοινωνι−
ακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή 
της Αττικής καθώς και

β) της δωρεάν παροχής από την κατασκευάστρια εται−
ρεία “Sepura plc” του Εθνικού Κώδικα (κλειδιών κρυπτο−
γράφησης), των αδειών χρήσης τη συντήρηση και την 
υποστήριξη του ανωτέρω δωρούμενου συστήματος για 

ένα (1) χρόνο, εκτιμώμενης αξίας 25.000.000 ευρώ και 
2.200.000 ευρώ αντίστοιχα κατ’ εκτίμηση της Ελληνικής 
Αστυνομίας (σύμφωνα με το αριθ. 918/22.10.2014 έγγρα−
φο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και την αριθ. 9007/11/2119−21−10−2014 έκθεση κο−
στολόγησης της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας), όπως το σύστημα περιγράφεται 
στην αριθ. 8033/1/118−21−10−2014 έκθεση αξιολόγησης 
συστήματος − υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικής Υποστή−
ριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και στην 
αριθ. 8033/1/118−α συμπληρωματική αυτής, με την υπο−
χρέωση το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του 
συστήματος:

α) Να καταγράψει αναλυτικά το δωρούμενο εξοπλισμό 
και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο παράδοσης − παραλαβής,

β) να προβεί σε οριστική κοστολόγηση αυτού,
γ) να κοινοποιήσει τα ανωτέρω στην εταιρεία “Lamas 

Pinto Consultants Corporation”.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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