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O Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με 
ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) και ειδικότερα τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, που θα προκύψει μετά τον 
υπολογισμό της προσφερόμενης ενιαίας ποσοστιαίας έκπτωσης (μέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο) επί τοις εκατό (%), 
στην τιμή αναφοράς έκαστου είδους. Η τιμή αναφοράς έκαστου είδους για τη σύγκριση των προσφορών είναι η μέση 
λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή αναρτήθηκε από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την 03-01-2020 για την περιοχή του νομού Ηπειρωτικής Μαγνησίας 
και για την περιοχή του νομού Νησιωτικής Μαγνησίας, με προϋπολογισθείσα ποσότητα: 26.757,70 λίτρα και 
εκτιμώμενη αξία 35.650€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

1. Αναθέτουσα αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου αρ. 158, 38446  Βόλος 
Μαγνησίας, στοιχεία επικοινωνίας :τηλέφωνα: 2421076940-76941, e-mail:f.skoumi@astynomia.gr. 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) Οι προσφορές 
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: γενική κυβέρνηση, κύρια δραστηριότητα: δημόσια τάξη και ασφάλεια. 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια για το έτος 2021: α) υγρών 

καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη - cpv:09132100-4, πετρέλαιο κίνησης - cpv:09134100-8) για την κάλυψη 
ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ.Α. Mαγνησίας, καθώς και των λοιπών αστυνομικών 
υπηρεσιών που επιχειρούν στην εδαφική αρμοδιότητα της Δ.Α. Μαγνησίας, ήτοι Α.Τ Σκιάθου, Α.Τ Σκοπέλου, Α.Τ 
Νοτίου Πηλίου, Α.Σ Αλοννήσου και Α.Σ Ζαγοράς,  προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενες στον πίνακα ενδεικτικές ποσότητες 
αποτελούν εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, με βάσει τις ανάγκες έκαστης υπηρεσίας και την προαναφερθείσα τιμή 
αναφοράς. Οι τελικές ποσότητες θα προκύψουν από τις τρέχουσες τιμές κατά τις ημέρες παράδοσης και μέχρι 
εξαντλήσεως των εξασφαλισθέντων πιστώσεων και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν τη συμβατική 
αξία. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
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Βόλος,  12 Ιανουαρίου 2021 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η          Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Ελ. Βενιζέλου αρ.158, 38446 Βόλος 
αριθ. πρωτ.: 8055/1/256-η΄ 
 

 

 

 

 

 

 

  

ΤΜΗΜΑ CPV ΛΙΤΡΑ ΔΑΠΑΝΗ(με ΦΠΑ) 

1)καύσιμα κίνησης οχημάτων αστυνομικών 
υπηρεσιών που επιχειρούν στο νησί της Σκιάθου 

09132100-4 861,57 1.500,00€ 
09134100-8 2.648,53 3.700,00€ 

2)καύσιμα κίνησης οχημάτων αστυνομικών 
υπηρεσιών που επιχειρούν  στο νησί της Σκοπέλου 

09132100-4 976,45 1.700,00€ 
09134100-8 1.073,72 1.500,00€ 

3)καύσιμα κίνησης οχημάτων αστυνομικών 09132100-4 1.952,90 3.400,00€ 



 
5. Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα, ως αυτά προσδιορίζονται 

παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο τμήμα ή τα 
τμήματα για τα οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, επί ποινή απαραδέκτου. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 
7. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: τμηματικά, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2021.  
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών. 
9. Παραλαβή προσφορών: ο διαγωνισμός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με καταληκτική ημερομηνία την 27/01/2021 και ώρα 
12:00. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: ελληνική. 
12. Χρηματοδότηση: η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό (ειδικός φορέας: 1047-201-1400200, 

λογαριασμός:2410301001) οικονομικού έτους 2021.  
13. Προδικαστικές προσφυγές: κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων από το 
ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016.  

 
           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
    ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ                 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

υπηρεσιών που επιχειρούν  στο νησί της Αλοννήσου 09134100-8 1.002,14 1.400,00€ 
4)καύσιμα κίνησης οχημάτων αστυνομικών 
υπηρεσιών που επιχειρούν  στο Νότιο Πήλιο 
Μαγνησίας 

09132100-4 2.043,59 3.000,00€ 
09134100-8 

14.261,74 17.000,00€ 
5)καύσιμα κίνησης οχημάτων αστυνομικών 
υπηρεσιών που επιχειρούν  στη Ζαγορά Μαγνησίας 

09132100-4 510,89 750,00€ 
09134100-8 1.426,17 1.700,00€ 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ: 26.757,70 35.650,00€ 
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