
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με 
σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, 
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για 
την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της, για το έτος 2020 στον φορέα 1047-201-0000000 «Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν 
κρατήσεων και προ ΦΠΑ), για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, συνολικού προϋπολογισμού 
40.000,00€ (35.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 28.629,03 € άνευ ΦΠΑ και δικαιώματος 
προαίρεσης ύψους 4.500,00 ΕΥΡΩ.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : [34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως και η σύμβαση ΔΕΝ 
υποδιαιρείται σε τμήματα διότι η μη υποδιαίρεση της σύμβασης, δεν περιορίζει την συμμετοχή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς τα υπό προμήθεια είδη αποτελούν ομοειδή είδη τα οποία μπορούν 
να προσφερθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος 
του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προαναφερόμενου φορέα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, οικονομικού έτους 2020.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/08/2020 και ώρα 10.00, στην 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης οδός Κατσιμίδη 8 - Τ.Κ. 546.39 και ξεκινάει με την 
δημοσίευση της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία και 
μέσω courier ή ταχυδρομείου, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την 
ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης, κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση 
της προσφοράς στην Διεύθυνση, είτε ταχυδρομικά με κάθε πρόσφορο μέσο στη διεύθυνση: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Κατσιμίδη 8, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54639 (Τμήμα Διαχείρισης 
Χρηματικού Υλικού), λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και ακολούθως επιδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. 
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, 
χωρίς να αποσφραγιστούν. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 
απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα 
αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της 
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Τ Ι Τ Λ ΟΣ 

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 
προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων 
διαστάσεων, για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών 
κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των 
υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό 
αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου 
της, για το έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 40.000,00€ 
(35.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 28.629,03 € 
άνευ ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης ύψους 4.500,00 
ΕΥΡΩ) 

ΑΔΑ: Ω63Γ46ΜΤΛΒ-ΣΩΧ



προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση των έντυπων της υπηρεσίας (Οικονομική Προσφορά) 
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Οι προσφορές θα συνταχθούν και θα υποβληθούν 
για τον κάθε φορέα ξεχωριστά. (ένας φάκελος με τους υποφακέλους για κάθε φορέα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20PROC007123048,  μέσω της ιστοσελίδας της 
Ελληνικής Αστυνομίας http://www.astynomia.gr όπου θα δημοσιευθούν το πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης και η Περίληψή της, και στην  Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (Τμήμα 
Διαχείρισης Χρηματικού Υλικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ: 2310  886812.  
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Γεώργιος ΔΟΥΒΑΛΗΣ 
Υποστράτηγος 
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