
 
              
              
       
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.-Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 24, 66 και 68 του ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π." 
(Α.143), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. 4337/15 (Α.129). 
β. Του ν. 2800/2000, του π.δ. 178/2014, του ν.1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 65, 66, 77, 100 
και 131 του ν. 4270/2014, ν. 3886/2010, ν.4412/2016,π.δ. 394/1996 και ν. 2685/1999 όπως 
τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. 
γ. Του π.δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145). 
δ. Του π.δ. 131/2016 "Σύσταση Δ.Ε.Ε.Π.Δ." (Α.235) 
ε. Του ν. 4444/2016 "Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017". (Α.234). 
στ. Η σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών. 
2.-Την υπ' αρίθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα" 
3.- Την υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ από 19-12-2016 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. (Β.4130) 
4.-Την ανάγκη με αιτιολογία: Προμήθεια  ελαστικών επισώτρων λόγω έκτακτης και 
κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου 
στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαγωνιστικές 
διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε 
εξέλιξη, βάσει της υπ αριθ. 13/2017 σχετικής διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Α.Ε.Α., για 
την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς 
το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και 
τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
5.- Την υπ’ αρίθμ. 8036/1/17/79473 από 26/07/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
ΑΕΑ/Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
6. – Την υπ’αρίθμ. 8032/10/114-β από 27-07-2017 Απόφαση Σύστασης Επιτροπής της 
Δ.Α.Κέρκυρας 

 
 Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών 
προσφορών για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (σύμφωνα με τον κάτωθι 
πίνακα), λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνίσταται στην αποτροπή 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ., ανά την επικράτεια έως ότου 
ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας μέσω του ανοικτού 
δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, βάσει της υπ αριθ. 13/2017 σχετικής 
διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Α.Ε.Α., για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του 
μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Κέρκυρας προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού 

           «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο  
και στο Μητρώο» 

 
 
 

Κέρκυρα, 27 Ιουλίου 2017 
 

                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα 
Τηλ. 2661029134-6 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/114-γ                                           
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και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του 
σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ 
(15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% καθώς και των νόμιμων κρατήσεων και 
κριτήρια απ’ ευθείας ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά. 
 
1. Κριτήρια – προϋποθέσεις ελαστικών επισώτρων: 
 
Α) Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με την  ισχύουσα 
Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, 2005/11/EK/16-2-2005 Υπ. 
Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92 (Β' 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β' 1410)), καθώς και οι 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation Νο.75 Tyres for motor cycles, ECE. Regulation Νο.54 , 
ECE.Regulation Νο.30, ECE.Regulation Νο.117 Rolling sound & EU Tyre Labelling Regulation 
1222/2009 όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. 
Β) Η ημερομηνία παράδοσης να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία 
κατασκευής τους. Να είναι καινούργια και όχι από αναγόμωση, να στερούνται κατασκευαστικών 
ελαττωμάτων με αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των αυτοκινήτων και μοτ-των. 
Γ) Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι 
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να 
αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και να αναγράφουν 
όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (επωνυμία του οίκου κατασκευής, τύπο, διάσταση, δείκτη 
εξοικονόμησης καυσίμου, πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, δείκτη εξωτερικού θορύβου κύλισης, 
δείκτη φορτίου και ταχύτητας, ημερομηνία παραγωγής και χώρα παραγωγής που θα 
αποδεικνύουν την προέλευση τους.  
Δ) Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών να έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από 
Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ή των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας την τελευταία διετία σε 
καινούργια οχήματα τους. 
Ε) Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν ακτινωτή δομή (Radial) και για τις μοτ/τες 
όπου απαιτείται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 
Στ) Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική ένδειξη 
της φθοράς του πέλματος. 
Ζ) Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ιδίου τύπου και του ιδίου κατασκευαστή 
ελαστικών. 
Η) Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. 
Θ) Η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος ISO: 9001:2000 ή 
ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων. 
       Όσον αφορά αυτοκίνητα και μοτ-τες  που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους τα ελαστικά 
επίσωτρα να είναι εγκεκριμένα για αεροθαλάμους (ΤΤ).Οι αεροθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν 
να είναι εγκεκριμένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της ΕΕ και θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν με χρήση του Συνημμένου «Υποδείγματος Α’ – 
Οικονομική προσφορά», εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος θα αναγράφει: 
 την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
 τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ.Α.Κέρκυρας), 
 τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης (8032/10/114-γ) 
 τα στοιχεία του αποστολέα.  

 
Επίσης εντός του φακέλου θα περιέχονται :  

 Άδεια λειτουργίας (φ/α). 
 Φορολογική Ενημερότητα η οποία να είναι εν ισχύ και να αναγράφει για κάθε νόμιμη 

χρήση. 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα, για κάθε νόμιμη χρήση από όλους τους φορείς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης που πληρώνονται εισφορές. Υπεύθυνη δήλωση που θα 
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αναγράφεται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
πληρώνονται εισφορές. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα ελαστικά που προσφέρει πληρούν τα 
Κριτήρια – προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.  
 

    Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει οποιανδήποτε προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραφημένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογραφεί και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.          
     Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 Γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που 
περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας Πρόσκλησης, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες. 
     Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης. 
 Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η 
ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών 
αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους, για την ορθή 
κυκλοφορία των οχημάτων. 
     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα. 
  
 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 
28-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος Τ.Κ.49100 - Κέρκυρα).   
 Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας, 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται  από την Υπηρεσία μας. Η αποσφράγιση των εμπρόθεσμων 
προσφορών θα γίνει από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό Επιτροπή. 
 
3. Εγγυήσεις: 
Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών 
μέχρι του ορίου φθοράς τους: 

 Τρία (3) έτη ή για 40.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για τα επιβατικά οχήματα 
– ελαφρά φορτηγά – τζιπ. 

 Τέσσερα (4) έτη ή για 100.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για Λεωφορεία – 
φορτηγά – Ειδικά οχήματα  

 Δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο) για τις μοτοσικλέτες 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την 
αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή 
λάθος χειρισμό του προσωπικού. 
 
4. Παραλαβή έλεγχος ελαστικών:  

Η παραλαβή και ο έλεγχος των υπό προμήθεια ελαστικών, θα γίνει από 3μελή επιτροπή 
που θα  καθοριστεί με σχετική διαταγή από την Δ.Α. Κέρκυρας. 

Τόπος παραλαβής και παράδοσης των ελαστικών ορίζεται το κατάστημα εμπορίας 
ελαστικών-βουλκανιζατέρ του προμηθευτή, στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια των ελαστικών, 
όπου αυτά θα παραμένουν μέχρι το χρόνο τοποθέτησής τους στα υπηρεσιακά οχήματα καθ’ 
όσον η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει κατάλληλη αποθήκη. 

Η προμήθεια των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά, μέχρι εξαντλήσεως 
του εγκεκριμένου χρηματικού ποσού και σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών μας. Τα 
ελαστικά επίσωτρα παραλαμβάνονται από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή της Υπηρεσίας μας 
και σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι τα παραλαμβανόμενα ελαστικά δεν ανταποκρίνονται 
στους όρους συμφωνιών, επι στρέφονται όλα ή μέρος αυτών για ολοκλήρωση ή διόρθωση. 
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5. Πληρωμή - κρατήσεις: 
 
 Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1321 προϋπολογισμού εξόδων, 
Ε.Φ.07-410 ¨Ελληνική Αστυνομία¨, οικονομικού έτους 2017. 
 Η πληρωμή θα είναι επί πιστώσει ύστερα από την μερική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή 
των προς προμήθεια ειδών (ο προμηθευτής θα τοποθετεί τα ελαστικά στα υπηρεσιακά οχήματα 
και θα εκδίδει δελτία αποστολής για κάθε όχημα και κατά την ολοκλήρωση των εργασιών  θα 
εκδώσει το τιμολόγιο πώλησης θεωρημένο, σύμφωνα με τα δελτία αποστολής  για τα ελαστικά 
που έχει τοποθετήσει) και αφού προσκομισθεί από τον προμηθευτή το τιμολόγιο θα συνταχθούν 
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Τμήμα 6ο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας θα αποσταλούν στην  Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. 
/ Δ.Ε.Ε.Π.Δ. για την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του 
δικαιούχου προς πληρωμή του, δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
 Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις 5,54% (υπέρ Τ.Α.Α.Σ. 2,72%, υπέρ Μ.Τ.Σ. 
2,72%),[2% επί των συνολικών κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου 
υπέρ Ο.Γ.Α.],  υπέρ Α.Δ.Σ. 0,06% (ν.4013/2011), [3% επί της κράτησης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α.], υπέρ Α.Ε.Π.Π. 
0,06%, [3% επί της κράτησης Α.Ε.Π.Π. για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου 
υπέρ Ο.Γ.Α.]. 
 Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 
φόρος εισοδήματος. 
 Τη σύμβαση σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υπογράφει ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή 
πληρεξούσιός του, σε περίπτωση δε εταιρείας οποιασδήποτε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) 
εκπροσώπηση σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ή με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 
 
6.  Οι ποσότητες, ο τύπος και οι διαστάσεις των υπό προμήθεια ελαστικών εμφαίνονται κάτωθι: 
 
 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
1 205/55R16 36 CITROEN C4 
2 205/60R15 24 SKODA OCTAVIA 

3 205/60R16 20 SUZUKI SX4 

4 195/65R15 4 SKODA OCTAVIA 

5 245/70R16 8 KIA SORENDO 

6 195/60R14 4 HYUNDAI LADRA 

7 185/65R14 4 OPEL ASTREA 

8 195/55R15 4 CITROEN XSARA 

9 215/70R15 4 NISSAN X-TRAIL 

10 225/45R17 4 AUDI A3 

11 165/60R14 4 SUZUKI WAGON – R  

12 185/60R14 4 VW POLO 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

13 185/75R16C 6 IVECO DAILY 50C 

14 195/70R15C 4 CITROEN VAN JUMPER 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
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15 195/75 Χ 16C 6 IVECO DAILY 50C15 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 

16 100/90R19 
3 HONDA TRANSALP 

SUZUKI FREEWIND 650 

17 
130/80R17 

6 HONDA TRANSALP (&XL)  
SUZUKI FREEWIND 650 

18 110/90R19 3 HONDA XL TRANSALP 

19 2.50X17 2 KAWASAKI KAZE-R 

20 120/70R17 6 

HONDA CB 600F HORNET 
SUZUKI SV 650S 

SUZUKI GSX 1330R 
SUZUKI GSX 750 
YAHAMA XTX 660 

21 180/55R17 1 HONDA CB 600F HORNET 

22 160/60R17 
2 SUZUKI SV 650S 

YAHAMA XTX 660 
23 190/50R17 1 SUZUKI GSX 1330R 

24 170/60R17 2 SUZUKI GSX 750 

25 90/90R21 2 YAMAHA XT 600 

26 120/90R17 2 YAMAHA XT 600 

27 110/80R19 6 SUZUKI DL 650A V-STROM 

28 150/70R17 6 SUZUKI DL 650A V-STROM 

29 70/100R21 4 SUZUKI DR  

30 100/90R18 4 SUZUKI DR 
 
 
7. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 
(www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(www.eprocurement.gov.gr) , στο Επιμελητήριο Κέρκυρας (www.corfucci.gr) και στις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α.Κέρκυρας. 
8. Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος) ή στα 
τηλέφωνα: 2661029134-6, ώρες γραφείου.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ο- 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

Ιωάννης ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
Ταξίαρχος 
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(Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8032/10/114- γ  από 27-07-2017 Πρόσκληση) 
                                               

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ  Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) 

ΜΑΡΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ-ΜΑΡΚΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  

1 205/55R16 36 CITROEN C4    

2 205/60R15 24 SKODA OCTAVIA    

3 205/60R16 20 SUZUKI SX4    

4 195/65R15 4 SKODA OCTAVIA    

5 245/70R16 8 KIA SORENDO    

6 195/60R14 4 HYUNDAI LADRA    

7 185/65R14 4 OPEL ASTREA    

8 195/55R15 4 CITROEN XSARA    

9 215/70R15 4 NISSAN X-TRAIL    

10 225/45R17 4 AUDI A3    

11 165/60R14 4 SUZUKI WAGON – R    

12 185/60R14 4 VW POLO    
ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
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13 185/75R16C 6 IVECO DAILY 50C    

14 195/70R15C 4 CITROEN VAN 
JUMPER 

   
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  

15 195/75 Χ 16C 6 IVECO DAILY 50C15    
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ  

16 100/90R19 3 
HONDA TRANSALP 
SUZUKI FREEWIND 

650 

   

17 130/80R17 6 
HONDA TRANSALP 

(&XL)  
SUZUKI FREEWIND 

650 

   

18 110/90R19 3 HONDA XL 
TRANSALP 

   

19 2.50X17 2 KAWASAKI KAZE-R    

20 120/70R17 6 

HONDA CB 600F 
HORNET 

SUZUKI SV 650S 
SUZUKI GSX 1330R 
SUZUKI GSX 750 
YAHAMA XTX 660 

   

21 180/55R17 1 HONDA CB 600F 
HORNET 

   

22 160/60R17 2 SUZUKI SV 650S 
YAHAMA XTX 660 

   

23 190/50R17 1 SUZUKI GSX 1330R    

24 170/60R17 2 SUZUKI GSX 750    

25 90/90R21 2 YAMAHA XT 600    

26 120/90R17 2 YAMAHA XT 600    

27 110/80R19 6 SUZUKI DL 650A V-
STROM 

   

28 150/70R17 6 SUZUKI DL 650A V-
STROM 

   

29 70/100R21 4 SUZUKI DR     

30 100/90R18 4 SUZUKI DR    

    ΣΥΝΟΛΟ:  

    Φ.Π.Α. 24%:  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

          
      Με τη παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αριθμόν 8032/10/114-γ από 27-07-2017  
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 

                                                                                                             
Τόπος /ημερομηνία 

                                                                                                             Ο προσφέρων 
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