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Περίληψη Διακήρυξης  

Προμήθειες 
Νομική βάση: 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. 

διεύθυνση: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 4 

Πόλη: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros 

Ταχ. κωδικός: 68200 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΣΤΥΝ. Β ΖΑΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c.zavrakis@astynomia.gr 

Τηλέφωνο: +30 2552440812 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: www.astynomia.gr 

I.3) Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση 

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 

είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών 

τους παραρτημάτων 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: 
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, 
για το έτος 2022 με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για ένα (1) επιπλέον έτος (2023). 
Αριθμός αναφοράς: 155247 
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II.1.2)    Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 

II.1.3) Σύντομη περιγραφή: 

II.1.4) Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, 
για το έτος 2022 με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για ένα (1) επιπλέον έτος (2023). 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40.322,58 EUR 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

II.2) Περιγραφή 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

II.2.3) 09135100-5  Πετρέλαιο θέρμανσης  

II.2.4) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Ελλάδα / Αν.Μακεδονία και Θράκη / Ν. Έβρου 

II.2.5) Περιγραφή της σύμβασης: 

II.2.6) Η παρούσα αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, για το έτος 2022 

II.2.7) Κριτήρια ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) 

II.2.8) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40.322,58 EUR 

II.2.9) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Έναρξη: Από την υπογραφή της Σύμβασης (Συμφωνητικού)  

 Λήξη: 31/12/2022 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι 

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με σχετική απόφασή της, την αρχική 

σύμβαση του έτους 2022 για ένα (01) επιπλέον έτος (από 01.01.2023 έως 31.12.2023), με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις. 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 

 

 



 

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 25/02/2022  

Τοπική ώρα: 13:00 

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 

επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά 

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 01/03/2022 

 Τοπική ώρα: 11:00  

Τόπος: 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον παραπάνω χρόνο, από την 

αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Οι έντυπες προσφορές θα αποσφραγιστούν στην έδρα της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας στον παραπάνω χρόνο, από την ίδια επιτροπή. 

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, με τον τρόπο που ορίζεται 

ρητά στην υπ' αριθ. 1/2022 διακήρυξή μας. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

Πόλη: Αθήνα 

Ταχ. κωδικός: 18233 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
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η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη 

η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

Πόλη: Αθήνα 

Ταχ. κωδικός: 18233 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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