
 
              
              
       
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
1. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών 
προσφορών για την προμήθεια δώδεκα (12) ελαστικών επισώτρων, προς κάλυψη 
ανελαστικών και έκτακτων αναγκών της Δ.Α.Κέρκυρας, μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, τα οποία θα τοποθετηθούν σε τρία (3) 
υπηρεσιακά οχήματά της, εντός του ποσού των χιλίων εκατό Ευρώ (1.100,00€), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήρια απ’ ευθείας ανάθεσης τη δυνατότητα της 
καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της προμήθειας και την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το 
άρθρο 144 του Ν. 4281/2014. 

2. Η ποσότητα, ο τύπος, οι διαστάσεις και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια 
ελαστικών εμφαίνονται κάτωθι: 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEMAXIA) ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1 205/60R16 4 SUZUKI SX4 
2 205/60R15 4 SKODA OCTAVIA 

3 195/60R15 4 SEAT CORDOBA 
 
α) Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με 

τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία ,να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), 
η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης. 

β) Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιημένα σειράς παραγωγής, καινούρια, όχι 
αναγομωμένα χωρίς καμία αστοχία ή παραμόρφωση, ανταποκρινόμενα στην σύγχρονη 
τεχνολογία.  

γ) Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι 
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards 
(European Type and Rim Technical Organization)  και την Οδηγία ISO 9001:2000 ή νεότερης 
διασφάλισης, επισημάνσεις για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευμένου οίκου 
πιστοποίησης, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

δ) Ο τύπος, ο δείκτης φορτίου και ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών θα πρέπει να συμφωνούν 
απόλυτα με τις προδιαγραφές που θέτει για αυτά ο κατασκευαστής των οχημάτων  ήτοι *Η 
έως W* TUBELESS.  

ε) Οι προσφερόμενοι τύποι (πέλματα) ελαστικών να έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη 
τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ή των Η.Π.Α. ή της Ιαπωνίας.  

στ) Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. 
ζ) Η ημερομηνία παράδοσης να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία 

κατασκευής τους.  
η) Η τοποθέτηση των ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα με την απαιτούμενη ζυγοστάθμιση  

θα γίνεται με μέριμνα του προμηθευτή αδαπάνως για την Υπηρεσία μας (σε ειδικό προς το 
σκοπό αυτό χώρο , εντός της νήσου της Κέρκυρας), με ταυτόχρονη αντικατάσταση των 
παλαιών βαλβίδων και τοποθέτηση καινούριων.                                                            

3. Ως χρόνος παράδοσης των ελαστικών ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες από την παραγγελία. 

           «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο  
και στο Μητρώο» 

 
   
 
 

Κέρκυρα, 28 Ιουνίου 2016 
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ΑΔΑ: 7ΧΜΩ465ΦΘΕ-ΣΣΒ



4. 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 (8032/10/113-γ) 
 τα στοιχεία του αποστολέα.  

Επίσης εντός του φακέλου θα περιέχονται :  
 Φορολογική Ενημερότητα η οποία να είναι εν ισχύ και να αναγράφει για κάθε νόμιμη 

χρήση 
 Ασφαλιστική Ενημερότητα, η οποία να είναι εν ισχύ και να αναγράφει  για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό  
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.       
5. 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. 

6. Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 
05-07-2016, ημέρα Τρίτη 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. 

8. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1321 προϋπολογισμού εξόδων, 
Ε.Φ.07-410 ¨Ελληνική Αστυνομία¨, οικονομικού έτους 2016. 

9. Η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει μετά την παραλαβή των ελαστικών 
επισώτρων  από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτηθείσα Επιτροπή της Υπηρεσίας μας, την 
προσκόμιση κανονικά συμπληρωμένου τιμολογίου με την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ» και αφού 
συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης , τα οποία μετά τον έλεγχο από το 6ο Τμήμα 
της Διεύθυνσης Οικονομικών  του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, θα αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υ.Π.Π. για την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος  στο όνομα του δικαιούχου, προς πληρωμή του δια της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. 
      Επίσης η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός εξήντα ημερών σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του Ν.4152/2013. 

10. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις 5,57056% (Ανάλυση:  υπέρ 
ΤΕΑΠΑΣΑ 2,72%, υπέρ Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι σύνολο 5,44% (οι οποίες επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 2% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).  Επίσης κατά την πληρωμή θα 
παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας  (αφαιρούμενων των ανωτέρω 
κρατήσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

11. 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. 

12. 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  

        Γεώργιος  Α Γ Α Θ Ο Σ  
  Αστυν. Διευθυντής 

 
 

ΑΔΑ: 7ΧΜΩ465ΦΘΕ-ΣΣΒ



 
(Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8032/10/113- γ  από 28-06-2016 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. 
1 245/70R19,50 6 BMC/851    

2 245/70R16 8 KIA SORENTO    

3 205/60R15 16 SKODA OCTAVIA    

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ   

   Φ.Π.Α. 24%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

          
      Με τη παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αριθμόν 8032/10/113-γ από 28-06-2016  
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 

                                                          
Τόπος /ημερομηνία 

                                                                                                             Ο προσφέρων 
 

ΑΔΑ: 7ΧΜΩ465ΦΘΕ-ΣΣΒ
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