
« Αναρτητέα στο διαδίκτυο » 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την  υπ’αριθμ.  8055/1/17/77348  από  19-07-2017 απόφαση  ανάληψης  Υποχρέωσης  της 
Διεύθυνσης  Οικονομικών  με  Α.Δ.Α.7Φ714465ΧΘ7-ΓΥ4  και   Α.Δ.Α.Μ:17REQ001720457, 
Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου  -3593  με την οποία δεσμεύτηκε η πίστωση των 
Είκοσι δυο   χιλιάδων  Ευρώ (22.000,00 €) για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο υγρών 
καυσίμων Πετρελαίου κίνησης  , λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης που συνιστάται 
στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ, ανά την επικράτεια έως 
ότου  ολοκληρωθούν  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες  προμήθειας  μέσω  ανοικτού  δημόσιου 
διαγωνισμού , βάσει της υπ΄αριθ΄11/2017 σχετικής διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α, 
ο  οποίος  βρίσκεται  ήδη  σε  εξέλιξη  ,για  την  κάλυψη  ανελαστικών  αναγκών  κίνησης  του 
μηχανοκίνητου  στόλου  της  Διεύθυνσης  Αστυνομίας  Πρέβεζας   και  των  Αστυνομικών 
Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Πρέβεζας ,  προς  το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης 
αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής 
του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους μήνες Σεπτέμβριο ,Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο έτους 2017. 
2. Την  υπ’αριθμ.  8055/1/139-β  από  25-07-2017  υπ΄αριθ΄02/2017  Διακήρυξη  με 
Α.Δ.Α:ΩΧΞΓ465ΧΘ7-Γ1Ι  &  Α.Δ.Α.Μ:17PROC001748112   για  συμμετοχή  σε  πρόχειρο 
μειοδοτικό  διαγωνισμό της  Δ.Α  ΠΡΕΒΕΖΑΣ που αφορά την  προμήθεια  από το  ελεύθερο 
εμπόριο υγρών καυσίμων Πετρελαίου κίνησης     , λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης 
που συνιστάται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ, ανά την 
επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες προμήθειας μέσω ανοικτού 
δημόσιου  διαγωνισμού  ,  βάσει  της  υπ΄αριθ΄11/2017  σχετικής  διακήρυξης  της  Δ/νσης 
Οικονομικών/Α.Ε.Α, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ,για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών 
κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας  και των Αστυνομι-
κών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Πρέβεζας  ,   προς   το σκοπό αποφυγής ακινητο-
ποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της 
αποστολής του σώματος  της Ελληνικής  Αστυνομίας,  για τους μήνες  Σεπτέμβριο  ,Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2017  
3.   Την υπ’αριθμ 8055/1/138-α  από 24-07-2017 Διαταγή της Δ.Α  ΠΡΕΒΕΖΑΣ με Α.Δ.Α : 
61ΝΟ465ΧΘ7-Ν7Κ με  την  οποία  συγκροτήθηκε  τριμελής  επιτροπή,  για  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού  ανάδειξης  προμηθευτή,  για  την   προμήθεια  από  το  ελεύθερο  εμπόριο  υγρών 
καυσίμων κίνησης Αμόλυβδης Βενζίνης και τύπου Πετρελαίου κίνησης , λόγω έκτακτης και 
κατεπείγουσας  ανάγκης  που  συνιστάται  στην  αποτροπή  ακινητοποίησης  του  μηχανοκίνητου 
στόλου της ΕΛ.ΑΣ, ανά την επικράτεια έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες 
προμήθειας  μέσω  ανοικτού  δημόσιου  διαγωνισμού  ,  βάσει  της  υπ΄αριθ΄11/2017  σχετικής 
διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ,για την κάλυψη 
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ανελαστικών  αναγκών  κίνησης  του  μηχανοκίνητου  στόλου  της  Διεύθυνσης  Αστυνομίας 
Πρέβεζας  και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Πρέβεζας ,  προς  το 
σκοπό  αποφυγής  ακινητοποίησης  αυτού  και  αδυναμίας  παροχής  υπηρεσιών  ασφάλειας  και 
τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους μήνες 
Σεπτέμβριο ,Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2017 .
4.  Το από 07-08-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής για παραλαβή προσφορών , σύμφωνα 
με το οποίο δεν κατατέθηκε  εμπρόθεσμη καμία προσφορά .  

 5. Την από 07-08-2017 Έκθεση Επιτροπής με την οποία προτείνεται η ματαίωση και επανάληψη του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.1α Ν.4412/2016,με τους ίδιους όρους της 8055/1/139-β 
από 25-07-2017 υπ΄αριθ΄03/2017 διακήρυξης της Δ.Α  ΠΡΕΒΕΖΑΣ με Α.Δ.Α: ΩΧΞΓ465ΧΘ7-Γ1Ι 
& Α.Δ.Α.Μ:17PROC001748112    την 21 – 08 – 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 στο  γραφείο 
την Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού της  Διεύθυνσης Αστυνομίας  Πρέβεζας, οδός Λ. Ιωαννίνων 
200, διότι δεν κατατέθηκε  εμπρόθεσμη καμία προσφορά . 
6. Αποδεχόμενοι την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής που διενήργησε τον διαγωνισμό.   
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.Την κατακύρωση των πρακτικών που συνέταξε η Επιτροπή την 07-08-2017, για  την  προμήθεια 
από το ελεύθερο εμπόριο υγρών καυσίμων Πετρελαίου κίνησης  , λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας 
ανάγκης που συνιστάται στην αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της ΕΛ.ΑΣ, 
ανά  την  επικράτεια  έως  ότου  ολοκληρωθούν  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες  προμήθειας  μέσω 
ανοικτού  δημόσιου  διαγωνισμού  ,  βάσει  της  υπ΄αριθ΄11/2017  σχετικής  διακήρυξης  της  Δ/νσης 
Οικονομικών/Α.Ε.Α,  ο οποίος βρίσκεται  ήδη σε εξέλιξη ,για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών 
κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας  και των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Πρέβεζας ,  προς  το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού 
και  αδυναμίας  παροχής  υπηρεσιών  ασφάλειας  και  τάξης,  βασικών  αρχών  της  αποστολής  του 
σώματος  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  για  τους  μήνες  Σεπτέμβριο  ,Οκτώβριο,  Νοέμβριο  και 
Δεκέμβριο έτους 2017 ,την ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 
παρ.1α Ν.4412/2016,με  τους  ίδιους  όρους  της  8055/1/139-β  από  25-07-2017  υπ΄αριθ΄03/2017 
διακήρυξης της Δ.Α  ΠΡΕΒΕΖΑΣ με Α.Δ.Α: ΩΧΞΓ465ΧΘ7-Γ1Ι & Α.Δ.Α.Μ:17PROC001748112 
την  21  –  08  –  2017 ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα  10:00  στο   γραφείο  την  Διαχείρισης  Υλικού  – 
Χρηματικού της  Διεύθυνσης Αστυνομίας  Πρέβεζας, οδός Λ. Ιωαννίνων 200,  διότι δεν κατατέθηκε 
εμπρόθεσμη καμία προσφορά . 
2.Η υποβολή σφραγισμένων  προσφορών από πλευράς  των ενδιαφερομένων  θα  πραγματοποιηθεί 
μέχρι την  10:00 ώρα της  21- 08 – 2017 ημέρα Δευτέρα   στο  γραφείο την Διαχείρισης Υλικού – 
Χρηματικού της  Διεύθυνσης Αστυνομίας  Πρέβεζας, οδός Λ. Ιωαννίνων 200.
3.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ΄8055/1/139-β από 25-07-2017 υπ΄αριθ΄03/2017  διακήρυξη της 
Δ.Α  ΠΡΕΒΕΖΑΣ με  Α.Δ.Α: ΩΧΞΓ465ΧΘ7-Γ1Ι & Α.Δ.Α.Μ:17PROC001748112  .

-Ο-
Αστυνομικός Διευθυντής 

Δημήτριος ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Μέλη Επιτροπής 
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