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Αθήνα, 08 Μαρτίου 2017 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ: « Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 26 / 2016 διακήρυξης του Α.Ε.Α. που αφορά στην 

προμήθεια οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συγχρηματοδότηση των πόρων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – 
τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις ». 

 
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις:  
α. Του Ν.1481/1984, «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’-152), όπως ισχύουν. 
β. Των άρθρων 8 και επόμενα του Ν.1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες 
διατάξεις» (Α’-75), όπως ισχύουν. 
γ. 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. 
δ. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως ισχύουν. 
ε. Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’-41), όπως ισχύουν. 
στ. Του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’-248), όπως ισχύουν. 
ζ. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’- 266). 
η. Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ΠΔ. 63/2005 (Α’-98). 
θ. Του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
ι. Του άρθρου 25 του Ν.3614/2007 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» (Α’-267). 
ια. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’-112) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
ιβ. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (!76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L 335)» (Α’-173). 
ιγ. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» (Α’-204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 375 του Ν.4412/2016. 
ιδ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015’’ (Α΄226),  όπως ισχύει. 
ιε. Του άρθρου 35 Ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’-52), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 
ιστ. Των άρθρων 73 και 74 του Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές 
Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’-90).   
ιζ. Του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’-107). 
ιη. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’-120), όπως ισχύουν. 
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ιθ. Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 
και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 
κ. Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’-73), όπως ισχύουν. 
κα. Των άρθρων 1 έως 3 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’-161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’-74). 
κβ. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.» 
κγ. Του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων. Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», (A’-147). 
κδ. Του Π.Δ 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’-241). 
κε. Του Π.Δ 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων» (Α’-213). 
κστ. Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’-194), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
κζ. Του Π.Δ 82/2011 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» ( Α’-198). 
κη. Του ΠΔ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (A’-141). 
κθ. Του Π.Δ 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’-281). 
λ. Του ΠΔ.123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (A΄-208). 
λα. Του ΠΔ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’-210). 
 
2. Τις αποφάσεις: 
α. Υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄-3400). 
β. Υπ’ αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
γ. Υπ’ αριθ. Υ95 από 27-02-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β΄-1238). 
δ. Υπ’ αριθ. 7004/3/67 από 28-5-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα (Β΄-979). 
ε. Υπ’ αριθ. 12179/02-7-2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 
εφημερίδων (…) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου» (Β΄-1893). 
στ. Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30-12-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα (B΄-2884).   
ζ. Η υπ’ αριθ. 82350 από 09-08-2016 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των εθνικών προγραμμάτων των 
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ΙSF) για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 (Β’-2451). 
η. Την υπ’ αριθ. 186 από 11-11-2016 του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο 
Τόσκα» (Β’-3671). 
θ. Υπ’ αριθ. 8028/1/305-α’ από 06-12-16 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης «Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών 
και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.  
 
3. Την υπ’ αριθ. ΑΠ 20467 από 02-09-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 

4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 
4. Το υπ’ αριθ. ISF-B / 10 / 13-ιε’ από 09-09-2016 έγγραφο της Υ.Δ.Ε.Α.Π. που αφορά την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο 

εθνικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020, ειδικός στόχος «Σύνορα», του Τομέα 
Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις, με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας».  

5. Το υπ’ αριθ. 8000 / 20 / 18 / 8 – 14276 από 27-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Συνόρων του Α.Ε.Α. που αφορά στο 
αίτημα χρηματοδότησης του παραπάνω προγράμματος. 

6. Το υπ’ αριθ. ISF-B / 10 / 13-μβ’ από 30-09-2016 έγγραφο της Υ.Δ.Ε.Α.Π. που αφορά στην τροποποίηση Απόφασης χορήγησης της 
δράσης «Προμήθεια οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020. 
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7. Την υπ’ αριθ. 116352 από 04-11-2016  Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, που αφορά στην 
έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 050/2 του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:7ΒΔ14653Ο7-ΧΡ9). 

8. Το υπ’ αριθ. 2219668 από 08-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Συνόρων του Α.Ε.Α.. 
9. Το υπ’ αριθ. 2274338 από 16-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης του Α.Ε.Α., με το οποίο πραγματοποιήθηκε η 

αποστολή των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια οχημάτων. 
10. To υπ’ αριθ. 23920 από 03-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Συνόρων του Α.Ε.Α. προς την Υ.Δ.Ε.Α.Π. με το οποίο 

διαβιβάζεται το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης « Προμήθεια οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας ». 
11. H υπ’ αριθ. ISF-B / 10 / 13 – οε’ από 17-01-2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης (Α.Δ.Α.: Ω97Ι465ΧΘ7-ΘΑ9). 
12. Το υπ’ αριθ. 469461 από 06-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υποστήριξης του Α.Ε.Α. με το οποίο δίνονται διευκρινήσεις επί των 

όρων των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών οχημάτων, καθώς και με το οποίο επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις επί 
αυτών. 

13. Το γεγονός ότι από την Υπηρεσία μας δεν δόθηκαν οι ανωτέρω διευκρινήσεις – τροποποιήσεις των όρων των τεχνικών 
προδιαγραφών εντός της χρονικής προθεσμίας που επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 60 § 3, εδ. α’ του Ν. 4412 / 2016. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1.  Μεταθέτουμε την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 26 / 2016 διακήρυξης του Α.Ε.Α., που αφορά στην 

προμήθεια οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συγχρηματοδότηση των πόρων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – τομέας Σύνορα 
& Θεωρήσεις, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #9.918.546,72#€ τουλάχιστον κατά δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της σχετικής ανακοίνωσης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με τις κατωτέρω τροποποιήσεις των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής : 
 

α. Αντικατάσταση του όρου του εδαφίου 3α. της σελίδας 3 του διατακτικού της διακήρυξης, ως εξής: 

 
β. Αντικατάσταση του  πεδίου «Ποσότητα» που αφορά στο Γ’ Υποείδος, στον Πίνακα του Παραρτήματος Α’, σελ. 7, ως 
εξής: «Ποσότητα Γ’ Υποείδους: 29 τεμάχια (20 υπηρεσιακού, 4 ελεύθερου χρωματισμού και 5 ελεύθερου χρωματισμού με 
κοτσαδόρο και εργάτη), καθώς και του πεδίου «Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού» του ίδιου πίνακα, ως εξής: 
«ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 28-03-2017». 
 
γ. Αντικατάσταση της παραγράφου 1.2.1.1.1. «του Παραρτήματος Β’ σελ. 9, ως εξής: «Εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ………….. και θα ισχύει μέχρι και την…… (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος προσφοράς)», ήτοι απαλοιφή της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας. Αντικατάσταση του εδαφ. α’ της 
παραγράφου 1.2.3.1. «Τιμές», του Παραρτήματος Β’, σελ. 13, ως εξής: «Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να δίνεται ενιαία για 
κάθε υποείδος, ανεξαρτήτως χρωματισμού και εξοπλισμού, ως εξής:» Αντικατάσταση της παραγράφου 8.1 «Εγγύηση 
Συμμετοχής» του Παραρτήματος Β’, σελ. 21, ως εξής: «Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι την …….. (ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος προσφοράς)», ήτοι απαλοιφή της αρχικά ορισθείσας 
ημερομηνίας. 
 
δ. Αντικατάσταση του Υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Παραρτήματος Ε’, σελ. 26, ως εξής: «Με 
την παρούσα εγγυόμαστε…… στο διαγωνισμό της 28-03-2017………..», ήτοι διόρθωση της καταληκτικής ημερομηνίας του 
διαγωνισμού. Επιπρόσθετα στο ίδιο Υπόδειγμα, «Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ….……{Σημείωση στην Τράπεζα: ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος προσφοράς}, ήτοι απαλοιφή της αρχικά 
ορισθείσας ημερομηνίας. Αντικατάσταση του Υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης του 
ίδιου Παραρτήματος, σελ. 27, ως εξής: «Με την παρούσα εγγυόμαστε…… που αφορά στο διαγωνισμό της 28-03-2017 με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)….», ήτοι διόρθωση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού. 
 
ε. Αντικατάσταση των παρακάτω όρων των τεχνικών προδιαγραφών: 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ. 
10-03-2017 

08-03-2017 
& ΏΡΑ: 
10:00’ 

 
28-03-2017 

& ΏΡΑ: 
14:00’ 

 



 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ & ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 75%  

Εθνική Συμμετοχή: 25% 

 
 
 

 

Σελίδα 4 
 

(1) Υποπαράρτημα ΣΤ(1) – Α’ Υποείδος: Η παράγραφος 2.5.1. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το τιμόνι να είναι στο 
αριστερό μέρος, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς, να μπορεί να κλειδώνει και να διαθέτει σύστημα υποβοήθησης». 
(2) Υποπαράρτημα ΣΤ(3) - Γ’ Υποείδος: Η παράγραφος 2.2.1. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Πετρελαιοκινητήρας, 
τετράχρονος, υδρόψυκτος, άμεσου ψεκασμού (commonrail), κυβισμού 2.100 κ.ε. και άνω. Γίνονται αποδεκτά, η ύπαρξη 
υπερσυμπιεστή (TURBO) και συστήματα που συνδυάζουν την υβριδική τεχνολογία». 
 (3) Υποπαράρτημα ΣΤ(6) – ΣΤ’ Υποείδος:  

(α) Η παράγραφος 2.2.1.7. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι εκπομπές CO2». 
 (β) Η παράγραφος 2.2.9.11.2. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Να έχει παράθυρο στη θέση του οδηγού, το οποίο να 

ανοίγει κατά προτίμηση ηλεκτρικά». 
 

στ. Συμπλήρωση των παρακάτω όρων των τεχνικών προδιαγραφών: 
 

(1) Υποπαράρτημα  ΣΤ(4) - Δ’ Υποείδος: Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.1.5. «Να δοθούν οι τιμές ως 
ακολούθως», 2.2.1.6. «Αστική – εντός πόλεως κατανάλωση (l/100Km)», 2.2.1.7. «Υπεραστική – εκτός πόλεως κατανάλωση 
(l/100Km)» και 2.2.1.8. «Συνδυασμένη – μικτή κατανάλωση (l/100Km)», συμπληρώνεται ως ακολούθως: «σε περίπτωση 
που δεν υφίστανται οι ζητούμενες τιμές κατανάλωσης, γίνεται αποδεκτό να δηλώνεται μόνο η κατανάλωση καυσίμου (λίτρα 
ανά 100χλμ)». 
(2) Υποπαράρτημα ΣΤ(6) – ΣΤ’ Υποείδος: Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.1.4. «Αστική – εντός πόλεως 
κατανάλωση (l/100Km)», 2.2.1.5. «Υπεραστική – εκτός πόλεως κατανάλωση (l/100Km)» και 2.2.1.6. «Συνδυασμένη – μικτή 
κατανάλωση (l/100Km)», συμπληρώνεται ως ακολούθως: «σε περίπτωση που δεν υφίστανται οι ζητούμενες τιμές 
κατανάλωσης και δεδομένης της κατηγορίας των συγκεκριμένων οχημάτων, γίνεται αποδεκτή και η δήλωση της 
διορθωμένης ειδικής κατανάλωσης, σε συνάρτηση με τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος (gr/kwh)». 

 
2. Η ανακοίνωση περί της μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ελληνικό Τύπο, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στη 
διαδικτυακή ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 26 / 2016 διακήρυξης του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 
 

 
 

 
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ 
Αστυνομικός Διευθυντής 
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