
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΜ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α) Του Ν.1481/1984(Α'-152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", όπως ισχύουν. 
β) Του Ν.2800/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις"(Α'-41), όπως ισχύουν. 
γ) Των άρθρων 79 έως 85 του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις"(Α'-247), όπως ισχύουν . 
δ) Του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (Α'-43) "Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις",  
ε) Της παρ.1-δ' άρθρου 27 του Ν.2859/2000 (Α΄ - 248) περί " Κύρωσης Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας". 
στ) Του άρθρου 6 "Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας" του Ν.2452/1996 "Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων 
του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις" (Α'-283), όπως ισχύουν . 
ζ) Του Π.Δ.118/2007 (Α'-150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου". 
η) Του Π.Δ.14/2001 (Α'-12) "Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας", όπως ισχύουν. 
θ) Την υπ’ αριθ. Αιβ/8577/83 Υγειονομική Διάταξη, άρθρο 48 (Β'-526). 
Ι) Τον Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160) Τεύχος πρώτο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
  
 
2. Τις αποφάσεις : 
α) Υπ' αριθ. 7004/3/47 από 27-11-2007 του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (ΦΕΚ Β-2266/ 27-11-2007). 
β) Υπ' αριθ. 8028/1/133-α από 29.10.2008 του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, 
"Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας". 
γ) ΔΙΑΔΠ/Α/17402 από 31-07-2006 των Υπουργού Δικαιοσύνης και Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  
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Βέροια, 28 Μαρτίου 2016 

 
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  1/2016 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
Για την τοποθέτηση ενός (1) αυτόματου 
πωλητή ροφημάτων και ενός (1) αυτόματου 
πωλητή εγκυτιωμένων αναψυκτικών - χυμών 
- εμφιαλωμένων νερών στη Σχολή Μετ/σης & 
Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας. 
 

 (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 
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δ) Υπ’ αριθ. 8000/8/2ζ από 29-12-1987 του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση, 
οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος Λεσχών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει μέχρι σήμερα. (ΦΕΚ 46-Β΄ / 2-2-1988). 
ε) Υπ΄αριθ. 8026/1753Α/373-α΄από 15-09-2009 Απόφαση Δ/νσης Οικονομικών Α.Ε.Α/ Τμ 4ο    
 
3. Τις εγκυκλίους: 
α) Υπ' αριθ. 14873/395 από 04-04-2006 του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών. 
β) ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.2./6754 από 12-3-2009 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
γ) ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.2./4194 από 16-02-2009 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.  
δ) ΔΙΑΔΠ/Α/17998 από 07-08-2006 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  
ε) ΔΙΑΔΠ/Α/12190  από14-05-2007 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  
 
4. Τις διαταγές: 
α) Υπ΄αριθ. 7011/10/106-ι από 31-03-2009 του ΑΕΑ/ΚΟΑΔ/ Δ-νση Οργάνωσης – 
Νομοθεσίας/Τμ.2Ο . 
β) Υπ΄αριθ. 7011/10/131-α από 10-05-2009 του ΑΕΑ/ΚΟΑΔ/ Δ-νση Οργάνωσης – 
Νομοθεσίας/Τμ.2Ο . 
γ) Υπ’αριθ.8026/1/117 από 14-10-2005 Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ-νση Οικονομικών/Τμ.4ο, 
δ) Υπ’αριθ.8026/1/117α από 23-7-2007  Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ-νση Οικονομικών/Τμ.4ο, 
ε) Υπ’αριθ.8026/41762/21-α΄ από16-4-1997 Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ-νση Οικ-κών/Τμ.3ο, 
στ) Υπ’αριθ.8026/41762/53 από 27-09-1999  Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ-νση Οικ-κών/Τμ.3ο, 
ζ) Υπ’αριθ.8026/41762/53α από 19-10-2000 Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ-νση Οικ-κών/Τμ.3ο, 
η) Υπ’αριθ.8026/17668/12α από 19-07-2002  Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ-νση Οικ-κών/Τμ.4ο, 
θ)  Υπ’αριθ.8026/17668/ 52α από 28-08-2007 Διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/Δ-νση Οικ-κών/Τμ.4ο. 

                          
και με την επιφύλαξη των τυχόν οριζόμενων σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή και ποσοστό κέρδους υπέρ της Λέσχης της Σχολής Μετ/σης & 
Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας 10% σταθερό επί των εισπράξεων, για την τοποθέτηση ενός 
(1) αυτόματου πωλητή ροφημάτων και ενός (1) αυτόματου πωλητή εγκυτιωμένων 
αναψυκτικών - χυμών - εμφιαλωμένων νερών στη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
     

2. α) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας 
Ελλάδας, 

Πανόραμα Βέροιας  
11-04-2016 Δευτέρα 10:00 

 
β) Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του 
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διαγωνισμού, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται  από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 

γ) Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, από την Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Διοικητή της Σχολής Μετ/σης & 
Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολής τους. 

δ) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Η προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται, ως 
απαράδεκτη. 
 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α. Έλληνες πολίτες  
β. Αλλοδαποί 
γ.  Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
δ. Συνεταιρισμοί 
ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 
- Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα 

τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007. 

- Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 48  της  υπ’ αριθ. Αιβ/8577/83 Υγειονομικής  Διάταξης.  

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα 
επισυναπτόμενα σ' αυτήν παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής : 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ':    ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε': ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ': ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
  
  
  

   
    6. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς μέσα 
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η 
προθεσμία αυτή, μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 

 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 
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118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 
ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του Π.Δ. 118/2007. 

 
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό 

έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να 
αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ή όταν οι 
προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από 
επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι 
προθεσμίες του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007 παρατείνονται 
ανάλογα. 

9. Επειδή η ποσότητα των υλικών, η προμήθεια των οποίων αποτελεί αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα, τα οποία είναι ένας (1) αυτόματος πωλητής 
ροφημάτων και ένας (1) αυτόματος πωλητής εγκυτιωμένων αναψυκτικών - χυμών - 
εμφιαλωμένων νερών, παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν 
προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων (αναψυκτικά, χυμούς, νερά και  
ροφήματα) είτε για κάθε είδος ξεχωριστά, είτε για συνδυασμό αυτών. 

10. Των παρόντων όρων, μπορούν να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι, 
προ της διενέργειας του διαγωνισμού, με αποδεικτικό που θα τηρηθεί από την υπηρεσία 
μας. 

11. Τυχόν διευκρινήσεις, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται 
από την Υπηρεσία μας, ήτοι : 
Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας /Λέσχη,  
Πανόραμα Βέροιας , Τ.Κ. 59100 Τηλ.: 2331034316-34334- 
Αρμόδιος :  
Υπαστυνόμος Α΄ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης 
Υπαστυνόμος Α΄ΣΑΜΑΡΑΣ Δημήτριος 
 

Ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
 

Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 


