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Αθήνα, 13 Μαΐου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - 115 27 Α Θ Η Ν Α
Τηλ.: 213-1520472
Αρμόδιος: Υ/Α΄ ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ Ευάγγελος
Αριθ. Πρωτ.: 8030/16/8–κ΄
(p.o.l.: 280335/22/1003259)
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α΄ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός ταυτοποίησης: 11/2022
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 96
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11527
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπαστυνόμος Α' ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ Ευάγγελος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: logistics.div@hellenicpolice.gr
Τηλέφωνο: +30 2131520472
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.astynomia.gr/
I.2)
Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)
Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στηδιεύθυνση: www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)
Είδος της αναθέτουσαςαρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή
τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)
Κύρια δραστηριότητα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Τμήμα II: Αντικείμενο
Εύρος της σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια του «Ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής – Return Case
Management System (RECAMAS)».
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Αριθμός αναφοράς: Υπ' αριθ. 11/2022 Διακήρυξη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48000000-8 «Πακέτα λογισμικού και συστήματα»
Είδος σύμβασης
Αγαθά
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια του «Ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής – Return Case
Management System (RECAMAS)», στο πλαίσιο της δράσης «Η εφαρμογή των Αναγκαστικών
Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών», στον Ειδικό Στόχο «Επαναπατρισμός» και
στον Εθνικό Στόχο «Μέτρα για τον Επαναπατρισμό» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.266.129,03 EUR
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τατμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια του «Ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων
επιστροφής – Return Case Management System (RECAMAS)», στο πλαίσιο της δράσης «Η εφαρμογή
των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών», στον Ειδικό Στόχο
«Επαναπατρισμός» και στον Εθνικό Στόχο «Μέτρα για τον Επαναπατρισμό» του Εθνικού
Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω:
Τιμή
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2.266.129,03 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες : 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης
και στο άρθρο 7 του σχεδίου της σύμβασης.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 21 με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
υποθέσεων επιστροφής (RECAMAS)» και προϋπολογισμό (υποέργου) #2.810.000,00#€,
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α., κρατήσεων και δαπανών, της δράσης
«Η εφαρμογή των
Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών».
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Λοιπές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της σύμβασης, μνημονεύονται αναλυτικά στην παρ. 1.2
της υπ' αριθ. 11/2022 Διακήρυξης.
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων
για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
II.1.2)
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παραρτημα XI του Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών μέσω ισολογισμών της τελευταίας τριετίας, έτη 2019, 2020 & 2021 (σε περίπτωση μη
τήρησης εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών, αντίγραφα ισοζυγίων ή αντίστοιχων
Φορολογικών Δηλώσεων), από τους οποίους θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου
εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ίσου ή μεγαλύτερου με
το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας (προ Φ.Π.Α.) της παρούσας Διακήρυξης. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί
για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο
λειτουργεί.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει εφεδρικό κέντρο δεδομένων,
για ανάκαμψη από καταστροφή του κύριου κέντρου δεδομένων, το οποίο να φιλοξενεί
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά :
α) να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων που φιλοξενούν τουλάχιστον είκοσι
εκατομμύρια (-20.000.000-) εγγραφές αλφαριθμητικών δεδομένων και
β) να εξυπηρετεί τουλάχιστον χίλιους (-1.000-) χρήστες ημερησίως.
III.2)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ως ορίζονται στην υπ' αριθ. 11/2022 Διακήρυξη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Υ.Π.τ.Π.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών(GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)
Διοικητικέςπληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/06/2022
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή
συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12
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IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/06/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος: Μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)
Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)
Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίεςπροσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ταχ.κωδικός:18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.promitheus.gov.gr
VI.4.2)
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΜΗΘΕΙΩΝΑ΄ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 (ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ.κωδικός:11527
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: logistics.div@hellenicpolice.gr
Τηλέφωνο: +30 2131520472
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.astynomia.gr
VI.4.3)
Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του
Ν. 4412/2016 και στα άρθρα 1 επ. του Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή,
κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Σε
περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης. Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών
και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59
και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα
23:59:59. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου
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ΑΔΑ: 6ΓΙΖ46ΜΤΛΒ-Ο5Λ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης
2014-2020
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή :75%
Εθνική Συμμετοχή : 25%

εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού,
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες
και Υπηρεσίες. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες
από την κατάθεση της προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και
η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 20 του Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το
Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 του Ν. 4412/2016 και το
άρθρο 15 παρ. 1-4 του Π.Δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
(Συνέχεια στην παράγραφο 3.4 της υπ’ αριθ. 11/2022 Διακήρυξης).
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΜΗΘΕΙΩΝΑ΄ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 (ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ.κωδικός:11527
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: logistics.div@hellenicpolice.gr
Τηλέφωνο: +30 2131520472
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.astynomia.gr
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 13/05/2022
Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELOS
ANTONINIS
Ημερομηνία: 2022.05.16 09:55:33 EEST
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