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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 50% 

465.379,20€ χωρίς ΦΠΑ 
577.07,21€ με ΦΠΑ 24% 

 
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Τακτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Ασύλου οικονομικού έτους 2018, ειδικός φορέας 49-130 

ΚΑΕ 0873 «αμοιβές νομικών προσώπων» 
 
 

CPV 
79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης» 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 Αποστολή διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ: 20/11/2018  
Ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 23/11/2018  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/12/2018, 15:00  
Διενέργεια διαγωνισμού: 28/12/2018, 10:00 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Βασίλειος Γερμανός, Τηλ.: 210-6988556, Fax: 210-6988586, email: v.germanos@asylo.gov.gr 
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Κεντρική Υπηρεσία, Τμήμα: Οικονομικό, Δ/νση: Π.Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 101 77, Αθήνα, www.asylo.gov.gr 

Πληροφορίες: Β.Γερμανός, Τηλ.: 210-6988556, Fax: 210-6988586, email: v.germanos@asylo.gov.gr  

                        

    Αθήνα, 23/11/2018  

    Αρ.Πρωτ.: 23302 

 
 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου        

                                                                                                                                                              
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:  

α. Του Κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον 
αφορά στην αναθεώρηση του CPV.  

β. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

γ. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.  

δ. Του ν.1497/1984 (Α΄188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων».  

ε. Του ν.2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

στ. Του άρθρου 24 του ν.2198/1994 (Α΄43) περί παρακράτησης φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις.  

ζ. Του ν.2518/1997 (Α΄164) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας. Προσόντα και  υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις». 

η. Του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».   

θ. Του ν.3528/2007 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 

ια. Του ν.3707/2008 (Α΄ 209) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». 

ιβ. Του άρθρου 2, παρ.4, περ.16. του ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  
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ιγ. Του ν.3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις», ιδίως δε του άρθρου 68 με τίτλο «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών». 

ιδ. Του ν.3886/2010 (Α΄ 173) «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 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

ιε. Της παρ.Γ του άρθρου 89 του ν.3996/2011  (Α΄ 170) « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» με τίτλο «Σύσταση Ειδικού 
Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)»  

ιστ. Του ν.4013/2011 (Α΄ 204) «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» η οποία 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 238 του ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος-Νέα εταιρική Μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄86).  

ιζ. Του ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ιδίως δε του άρθρου 
35. 

ιη. Την παρ.Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  

ιθ. Του ν.4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».  

κ. Του άρ.64 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) περί συντελεστών παρακράτησης φόρου.    

κα. Του ν.4198/2013 (Α΄ 215) «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις».  

κβ. Του ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3.  

κγ. Του  ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

κδ. Των άρ.134-138, 157 και 201 του ν.4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

κε. Του ν.4337/2015 (Α΄129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».  

κστ. Του ν.4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».  

κζ. Του ν.4375/2016 (Α’ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και άλλες διατάξεις». 

κη. Το άρθρο 52 του Ν. 4389/2016: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί αλλαγής των 
συντελεστών του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.  
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κθ. Του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

λ. Του άρθρου 39 «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της 
εργατικής νομοθεσίας» του ν.4488/2017 (Α΄137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 
και άλλες διατάξεις». 

λα. Του άρ.33, παρ.4 του ν.4508/2018 (Α΄ 200) περί παράτασης των αρμοδιοτήτων του Οικονομικού 
Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου έως 31.12.2018. 

λβ. Του ν.4540/2018 (Α΄ 91) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και 
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής 
μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις». 

λγ. Του ν.4554/2018 (Α΄ 130) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες 
διατάξεις». 

λδ. Της π.ν.π. της 29ης Ιουνίου 2018 (Α΄ 115) περί παράτασης μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά 
Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α΄ 248), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.4509/2017 (Α΄ 201). 

λε. Του άρ.90 του «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ 98). 

λστ. Του π.δ.28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία».  

λζ. Του π.δ.80/2016 (A’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

λη. Του π.δ.123/2016 (Α’ 208), περί σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

μ. Του π.δ.39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών».  

μα. Του π.δ.122/2017 (Α’ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής». 

μβ. Του π.δ.22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 

μγ. Του π.δ.87/2018 (Α΄ 160) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» 

2. Την Β/14135/18.07.2012 (Β΄ 2160) Απόφαση του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι 
οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα “Προσωπικό Ιδιωτικής 
Ασφάλειας”». 

3. Την ΓΠ/7630/24.04.2012 (Β΄1715/17.05.2012) Απόφαση του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Έγκριση νέας ειδικότητας: “Προσωπικό ιδιωτικής 
ασφάλειας”». 

4. Την 1191/14.03.2017 (Β΄ 969/22.03.2017) ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016 
(Α΄ 147)  
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5. Την 56902/215/19.05.2017 (Β΄1924/02.06.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).  

6. Την 57654/22.05.2017 (Β΄ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

7. Την 2939/01.02.2018 (ΦΕΚ 269/Β΄/01.02.2018) Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και στους 
Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσίας Ασύλου.   

8. Την 8061/18.04.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 220) Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής περί 
διορισμού Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ:6Γ4Ι465ΧΘΕ-9Σ4). 

9. Την 2417/26-01-2018 Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Ορισμός αναπλήρωσης  
Προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος». 

10. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου ανά την 
Ελλάδα όπως διατυπώθηκε στο 148/27.07.2018, υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Διοικητικής και 
Τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου. 

11. Την 18711/28.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003796911 2018-10-05, ΑΔΑ: Ψ64Υ465ΧΘΕ-0ΟΜ) έγκριση  
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έτος 2019, με δικαίωμα προαίρεσης, ύψους εξακοσίων τριάντα 
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο ευρώ #638.352,00€#, σε βάρος του ΚΑΕ 0873, για παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου κατά το έτος 2019. 

12. Το 19117/03.10.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003795627 2018-10-05) του διατάκτη για 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. 

13. Την 21472/01.11.2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003969878 2018-11-07, ΑΔΑ Ψ5ΒΤ465ΧΘΕ-2Τ3) Σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το ΠΓΑ Θράκης και ΑΚΑ Ιωαννίνων. 

14. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών 
εκφρασμένων σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης 
των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου». 

 2. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού, χωρίς τον συνυπολογισμό του δικαιώματος προαίρεσης, 
ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια πενήντα δυο ευρώ και ογδόντα λεπτά #310.252,80€# μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκατρία ευρώ και 
σαράντα επτά λεπτά #384.713,47€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Το δικαίωμα προαίρεσης του προϋπολογισμού υπολογίζεται ως 50% επί του αρχικού ποσού ήτοι εκατόν 
πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά #155.126,40€# μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και 
εβδομήντα τέσσερα λεπτά #192.356,74€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Συνεπώς ο προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, διαμορφώνεται σε 
τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά #465.379,20€# 
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χωρίς ΦΠΑ 24% ή σε πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 
#577.070,21€# με ΦΠΑ 24%. 

3. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Ε.Φ. 49-130 Υπηρεσία 
Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την 
18711/28.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003796911 2018-10-05, ΑΔΑ: Ψ64Υ465ΧΘΕ-0ΟΜ) Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ύψους εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο ευρώ #638.352,00€#, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, σε βάρος του ΚΑΕ 0873, για παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου κατά το έτος 2019. 

4. Επιλέγεται η διαδικασία του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού λόγω του ύψους της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης και κατά εφαρμογή των άρθρων 6, και 27 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 

5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με χρήση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικό Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr των 
συστημάτων. 

6. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται στις τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 27 του ν.4412/2016.  

7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92-97 
του ν.4412/2016 και στην 56902/215/19.05.2017 (Β΄1924/02.06.2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).  

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 23/11/2017 ημέρα Παρασκευή. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.  

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι 
(6) μήνες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (άνευ ΦΠΑ) ανά Τμήμα του διαγωνισμού. 

9. Η παρούσα Διακήρυξη αφορά τον διαγωνισμό που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με Αύξοντα Αριθμό 
Συστήματος 67093.  

10. Προσφορές δύναται να υποβληθούν για ένα, περισσότερα ή όλα τα Τμήματα του διαγωνισμού.  

11. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Τμήμα του διαγωνισμού. 

12. Για τα τμήματα του διαγωνισμού Α έως και Η η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 
01/02/2019 έως και 31/12/2019, ήτοι διακόσιες είκοσι οκτώ (228) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση 
υπογραφής της σύμβασης σε χρόνο μεταγενέστερο της 01/02/2019, το ύψος του κόστους της σύμβασης 
θα υπολογιστεί με βάση το συνολικό κόστος ανά ημέρα απασχόλησης πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 
των εργάσιμων ημερών που θα αφορά η σύμβαση. 

13. Για τα Τμήματα Θ και Ι  η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 05/03/2019 έως και 31/12/2019 
ήτοι διακόσιες έξι (206) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης σε χρόνο 
μεταγενέστερο της 05/03/2019, το ύψος του κόστους της σύμβασης θα υπολογιστεί με βάση το συνολικό 
κόστος ανά ημέρα απασχόλησης πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που θα 
αφορά η σύμβαση. 

14. Η παρεχόμενη υπηρεσία της παρούσας κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV) 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης». 
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15. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://ted.europa.eu/) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής http://asylo.gov.gr/ και θα 
αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 

16. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα 
επισυναπτόμενα παρακάτω Κεφάλαια και Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

17. Η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) 
του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης είναι: EL303 - Κεντρικός Τομέας Αθηνών, EL304 - Νότιος Τομέας 
Αθηνών, EL307 – Πειραιάς, EL522 – Θεσσαλονίκη, EL421 – Ρόδος, EL632 – Πάτρα, EL412 – Σάμος, EL431 – 
Ηράκλειο, EL511 – Έβρος, EL543 – Ιωάννινα. 

18. Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του Διαγωνισμού θα παρέχονται από το Οικονομικό Τμήμα 
της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αρμόδιος υπάλληλος ορίζεται ο 
Βασίλειος Γερμανός, τηλέφωνο: 210-6988556, email: v.germanos@asylo.gov.gr. 

19. Η Διακήρυξη μαζί με τα επισυναπτόμενα μέρη της διατίθενται σε έντυπη μορφή και από την Υπηρεσία 
Ασύλου, (Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 2, 101 77, Αθήνα,), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30-15:30. 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 
αναπαραγωγή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύμβασης και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, πέραν της 
αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
Υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα επισυναπτόμενα μέρη της μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου 
http://asylo.gov.gr/, στη διαδρομή : Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Προκηρύξεις διαγωνισμών, καθώς και 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr. 

 

 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

  ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 

http://ted.europa.eu/
http://asylo.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής πολιτικής 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, 101 77, Αθήνα 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 101 77 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS ανά Τμήμα 

Τμήμα Α EL303 - Κεντρικός Τομέας Αθηνών 

Τμήμα Β EL304 - Νότιος Τομέας Αθηνών 

Τμήμα Γ EL307 - Πειραιάς 

Τμήμα Δ EL522 - Θεσσαλονίκη 

Τμήμα Ε EL421 - Ρόδος 

Τμήμα ΣΤ EL632 - Πάτρα 

Τμήμα Ζ EL412 - Σάμος 

Τμήμα Η EL431 - Ηράκλειο 

Τμήμα Θ EL511 - Έβρος 

Τμήμα Ι EL543 - Ιωάννινα 

Τηλέφωνο +30 210-6988556 

Φαξ +30 210-6988586 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.germanos@asylo.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Γερμανός 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://asylo.gov.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία Ασύλου. Αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία η οποία συστάθηκε με τον 

ν.3907/2011 (Α΄ 7). Υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το οποίο αποτελεί 

Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.   

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Σύμφωνα με τον ν.4375/2016 (Α’ 51) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4540/2018 (Α΄ 91), η 

Υπηρεσία Ασύλου έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών 

διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη 

διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή 

της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής καταστάσεως των 

ανιθαγενών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
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α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου: http://asylo.gov.gr/.  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον Βασίλειο Γερμανό στο τηλέφωνο 210-6988556, e-
mail: v.germanos@asylo.gov.gr, fax: 2106988586 ή στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Οικονομικό Τμήμα. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο χρηματοδοτείται τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
Συγκεκριμένα, από τον Ειδικό Φορέα 49-130 Υπηρεσία Ασύλου και τον ΚΑΕ 0873 και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την 18711/28.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003796911 
2018-10-05, ΑΔΑ: Ψ64Υ465ΧΘΕ-0ΟΜ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ύψους εξακοσίων τριάντα οκτώ 
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο ευρώ #638.352,00€#, συμπεριλαμβανομένου  δικαιώματος προαίρεσης 
50%. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας 
Ασύλου. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης» 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα με τους εξής προϋπολογισμούς σε ευρώ: 

Τμήμα 
Υπηρεσιακή 

μονάδα 

Π/Υ χωρίς 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

Π/Υ χωρίς 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
με ΦΠΑ 24% 

Δικαίωμα 
προαίρεσης, 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

Δικαίωμα 
προαίρεσης, 

με ΦΠΑ 
24% 

Π/Υ με 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

Π/Υ με 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
με ΦΠΑ 24% 

Α 
Κεντρική 
Υπηρεσία & ΠΓΑ 
Αττικής 

99.590,40 123.492,10 49.795,20 61.746,05 149.385,60 185.238,14 

Β ΠΓΑ Αλίμου 42.681,60 52.925,18 21.340,80 26.462,59 64.022,40 79.387,78 

Γ ΠΓΑ Πειραιά 42.681,60 52.925,18 21.340,80 26.462,59 64.022,40 79.387,78 

Δ 

ΠΓΑ 
Θεσσαλονίκης & 
ΑΚΑ Αλβανίας 
Γεωργίας 

42.681,60 52.925,18 21.340,80 26.462,59 64.022,40 79.387,78 

Ε ΠΓΑ Ρόδου 14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

ΣΤ 
ΠΓΑ Δυτικής 
Ελλάδας 

14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

Ζ ΠΓΑ Σάμου 14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

Η ΠΓΑ Κρήτης 14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

Θ ΠΓΑ Θράκης 12.854,40 15.939,46 6.427,20 7.969,73 19.281,60 23.909,18 

Ι ΑΚΑ Ιωαννίνων 12.854,40 15.939,46 6.427,20 7.969,73 19.281,60 23.909,18 

Σύνολα 310.252,80 384.713,47 155.126,40 192.356,74 465.379,20 577.070,21 

 

mailto:v.germanos@asylo.gov.gr
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Για τα Τμήματα Α έως και Η η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από 01/02/2019 και έως 31/12/2019. Σε 
ημέρες η διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αφαιρεθούν οι επίσημες αργίες του κράτους, τα Σάββατα και οι 
Κυριακές, περιλαμβάνει συνολικά διακόσιες είκοσι οκτώ (228) εργάσιμες ημέρες. Το σύνολο αυτό των 
εργάσιμων ημερών, αποτελούν τη βάση υπολογισμού των οικονομικών προσφορών για τα Τμήματα Α έως 
και Η. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης σε χρόνο μεταγενέστερο της 01/02/2019, το ύψος του 
κόστους της σύμβασης θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που θα αφορά η 
σύμβαση. 

Για τα Τμήματα Θ και Ι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 05/03/2019 έως και 31/12/2019. Σε ημέρες 
η διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αφαιρεθούν οι επίσημες αργίες του κράτους, τα Σάββατα και οι 
Κυριακές, περιλαμβάνει συνολικά διακόσιες επτά (206) εργάσιμες ημέρες. Το σύνολο αυτό των 
εργάσιμων ημερών, αποτελούν τη βάση υπολογισμού των οικονομικών προσφορών για τα Τμήματα Θ και 
Ι. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης σε χρόνο μεταγενέστερο της 05/03/2019, το ύψος του κόστους 
της σύμβασης θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που θα αφορά η σύμβαση. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή και για το σύνολο των Τμημάτων της υπό 
ανάθεση υπηρεσίας.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης, ανέρχεται στις τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και 
είκοσι λεπτά #465.379,20€# χωρίς ΦΠΑ 24% ή σε πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα ευρώ 
και είκοσι ένα λεπτά #577.070,21€# με ΦΠΑ 24%. 

Δικαίωμα προαίρεσης 

Το δικαίωμα προαίρεσης του προϋπολογισμού υπολογίζεται ως 50% επί του αρχικού ποσού ήτοι εκατόν 
πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά #155.126,40€# μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και 
εβδομήντα τέσσερα λεπτά #192.356,74€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, συνολικά για όλα τα 
Τμήματα.  

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Υποχρεούται δε να ενημερώσει 
εγγράφως και εγκαίρως τον ανάδοχο για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης.  

Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να αφορά είτε:  

α) την άσκησή του κατά τη διάρκεια και πριν τη λήξη της σύμβασης, ως δικαίωμα παράτασης της χρονικής 
ισχύος της, έως και κατά 50% του αρχικώς υπολογισθέντος χρόνου διάρκειάς της. Στην περίπτωση αυτή η 
σύμβαση δύναται να παραταθεί έως και δυο (2) φορές και με συνολική διάρκεια των παρατάσεων έως και 
το 50% του χρόνου της αρχικής σύμβασης, χωρίς τροποποίηση των όρων της και των τιμών της. 

β) την άσκησή του κατά τη διάρκεια και πριν τη λήξη της σύμβασης, ως δικαίωμα αύξησης του 
παρεχόμενου συμβατικού αντικειμένου (υπηρεσίες φύλαξης) έως και κατά 15% του αρχικώς 
υπολογισθέντος. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να αφορά, είτε την αύξηση του 
αριθμού των απασχολούμενων ατόμων για οποιαδήποτε από τις βάρδιες που προβλέπονται στην αρχική 
σύμβαση, είτε την απασχόληση του συνόλου ή μέρους των ατόμων αυτών για το σύνολο ή μέρος των 
βαρδιών κατά τα Σάββατα και υπό τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, οποτεδήποτε το κρίνει 
αναγκαίο η αναθέτουσα αρχή.  

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή και 
για το σύνολο των Τμημάτων, ανεξαρτήτως τυχόν διαφορετικής άσκησής του για οποιαδήποτε από τα 
άλλα Τμήματα του διαγωνισμού. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
6 του ν.4412/2016 εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες της και την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος.  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  
τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατά εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και όπως αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  
την 28/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/11/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 67093. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ                                                    . 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
http://asylo.gov.gr/ στην διαδρομή : Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Προκηρύξεις διαγωνισμών, στις:     /     
/    /2018. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει τον  

προϋπολογισμό της Ένωσης. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η ………………….. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ……………………………….............ΑΔΑ……..………………….), 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη συμπεριλαμβανομένων των Κεφαλαίων και των Παραρτημάτων της.  
3. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

5. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Η Διακήρυξη μαζί με τα επισυναπτόμενα μέρη της διατίθενται και από την Υπηρεσία Ασύλου, (Δ/νση: Π. 
Κανελλοπούλου 2, 101 77, Αθήνα, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος : 
Βασίλειος Γερμανός, τηλέφωνο: 210-6988556). Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο 
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύμβασης και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, πέραν της 
αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
Υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (δέκα) 10 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984.  
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία.  
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  
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αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός τριών (3) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και  

ια) στην περίπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αποτελούν το 
περιεχόμενο του Παραρτήματος V της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του κάθε 
Τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης, όπως παρατίθεται στον 
κάτωθι πίνακα: 

Τμήμα 
Π/Υ χωρίς δικαίωμα 

προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ 
24%, σε € 

Ύψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
(αριθμητικώς και ολογράφως) 

Α 99.590,40 995,90€ - εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Β 42.681,60 426,82€ - τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

Γ 42.681,60 426,82€ - τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 



ΑΔΑ: ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97



 

Σελίδα 18 

Δ 42.681,60 426,82€ - τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 

Ε 14.227,20 142,27€ - εκατόν σαράντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

ΣΤ 14.227,20 142,27€ - εκατόν σαράντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

Ζ 14.227,20 142,27€ - εκατόν σαράντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

Η 14.227,20 142,27€ - εκατόν σαράντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

Θ 12.854,40 128,54€ - εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

Ι 12.854,40 128,54€ - εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν.2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν.3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
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ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
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αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προς παροχή υπηρεσίας, ήτοι 
υπηρεσίες φύλαξης.   

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 Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος 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.  

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυμία και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν και να 
διαθέτουν έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ για το επάγγελμα τους. 

Η εγγραφή των οικονομικών φορέων στα οικία επιμελητήρια απαιτείται να είναι σε ισχύ, τόσο κατά την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που τα ως άνω δεν εκδίδονται, πρέπει να αναπληρωθούν επί ποινή αποκλεισμού με Ένορκη 
Βεβαίωση - Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 

1. Ισολογισμούς γενικού κύκλου εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 
2015,2016,2017) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται στην αγορά, μεγαλύτερους ή ίσους του 50% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανόμενης της προαίρεσης), του αντίστοιχου 
Τμήματος της παρούσας διακήρυξης για το οποίο συμμετέχει (άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.  

2. Εναλλακτικά, εφόσον δεν διαθέτουν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου περί 
ισολογισμού και κύκλου εργασιών, οι οικονομικοί φορείς πρέπει  να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα 
από όπου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς: α) ποιο ποσό διατίθεται στην διαγωνιζόμενη εταιρεία για 
χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης, ήτοι το 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του Τμήματος ή 
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των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά όπως έχει προϋπολογισθεί στην παρούσα και β) ποιο 
ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.   

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.  

Για την απόδειξη της εν λόγω πιστοληπτικής ικανότητας απαιτείται πρωτότυπη τραπεζική βεβαίωση. 

3. Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι επαγγελματικών κινδύνων από το 
οποίο να προκύπτει ότι καλύπτονται ασφαλιστικά για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες (για όλη την 
περίοδο ασφάλισης) με ποσό ασφάλισης αξίας διπλάσιας του συμβατικού τιμήματος και χρόνο ισχύος 
αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς: 

α) Απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσιών, συναφών με την υπό ανάθεση υπηρεσία, οι 
οποίες παρασχέθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται στην αγορά 
εφόσον ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και να προσδιορίζουν εάν περατώθηκαν κανονικά.  
β) Δηλώνουν το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών 
τους κατά τα τελευταία τρία έτη ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον ο χρόνος αυτός είναι 
μικρότερος.  
γ) Απαιτείται να διαθέτουν άδεια για στολή εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ εν ισχύ. 
δ) Απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας τους ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 
εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το ν.3707/2007 (Α΄ 209).  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης συμμορφώνονται με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας.  

Η παρούσα παράγραφος 2.2.7 εφαρμόζεται κατά το άρθρο 82 του ν.4412/2016.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
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προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν και υποβάλλουν ένα ΕΕΕΣ ανεξαρτήτως του αριθμού των 
Τμημάτων του διαγωνισμού για τα οποία καταθέτουν προσφορά. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά 
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β) της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
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να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β) της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 
2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης ως κάτωθι:  

α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 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, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά 
περίπτωση, του ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα όπου εδρεύουν, απαιτείται να 
προσκομίζουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.  

β) Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στα οικία 
επιμελητήρια καθώς και να έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ για το επάγγελμα τους. 
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Η εγγραφή των οικονομικών φορέων στα οικία επιμελητήρια απαιτείται να είναι σε ισχύ, τόσο κατά την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που τα ως άνω δεν εκδίδονται πρέπει να αναπληρωθούν επί ποινή αποκλεισμού με Ένορκη 
Βεβαίωση - Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2015,2016,2017) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται στην 
αγορά εφόσον ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος των τριών ετών, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην 
έκδοση ισολογισμών. 

β) Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2015,2016,2017) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται στην αγορά εφόσον ο 
χρόνος αυτός είναι μικρότερος των τριών ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση 
ισολογισμών.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης για το 2015 δεν έχει 
δημοσιευθεί, οι προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την ΔΟΥ 
ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2015. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία 
θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για την διαχειριστική χρήση του 2015 και από ποιους 
λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία τα απαιτούμενα στην 
παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται χωριστά όσα απαιτούνται για κάθε 
Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ή/και συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία όσα απαιτούνται.  

γ) Τραπεζική βεβαίωση, εφόσον δεν διαθέτουν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
παραγράφων περί ισολογισμού και κύκλου εργασιών, από όπου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς:  

 ποιο ποσό διατίθεται στην διαγωνιζόμενη εταιρία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε να 
κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης, 
ήτοι το 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία 
υποβάλλει προσφορά όπως έχει προϋπολογισθεί στην παρούσα και  

 ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.   

Σε περίπτωση δε Ένωσης/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

δ) Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν είναι Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει, 
θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία, αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) ως άνω 
χρήσεις ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον αυτό είναι μικρότερο.  

ε) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι επαγγελματικών κινδύνων με ποσό ασφάλισης 
διπλάσιας τουλάχιστον της αξίας του συμβατικού τιμήματος και με χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο 
διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί. Με το συμβόλαιο θα καλύπτονται ζημίες ή βλάβες που τυχόν 
θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, στο εργαζόμενο 
σε αυτήν προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων 
του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν 
αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο προβλέπεται απαλλαγή πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπως 
εκάστοτε ισχύει , στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα καλύψει μέχρι το ποσό της 
απαλλαγής τις όποιες υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προκύψουν. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.  
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Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Το βάρος της απόδειξης ισχύος των ανωτέρω το φέρουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς υποβάλουν: 

α) Κατάλογο όλων των υπηρεσιών των συναφών με την υπό ανάθεση υπηρεσία, οι οποίες παρασχέθηκαν 
κατά την προηγούμενη τριετία (2015,2016,2017) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται στην αγορά εφόσον 
ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου 
ή ιδιωτικού παραλήπτη και να προσδιορίζουν εάν περατώθηκαν κανονικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση 
συμμετοχής σε περισσότερα Τμήματα η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτών υπολογίζεται αθροιστικά. 
Εφόσον μια υπηρεσία δεν έχει ολοκληρωθεί, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της εκτελεσθείσας δαπάνης 
που καλύπτεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Ο κατάλογος των παρασχεθέντων υπηρεσιών 
συντάσσεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

α/α Αποδέκτης υπηρεσίας 
(Δημόσιος/ιδιωτικός 

φορέας) 

Σύντομη 
περιγραφή 

παρασχεθείσας 
υπηρεσίας 

Διάρκεια 
εκτέλεσης 
σύμβασης 

Προϋπολογισμός Βεβαίωση 
περάτωσης 
(ναι/οχι και 

είδος) 

1      

2      

3      

Η παροχή υπηρεσιών αποδεικνύεται:  

 Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
Δημόσια Αρχή. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που 
συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

 Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φορέα και, εάν τούτο 
δεν είναι δυνατό, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. 

β) Κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον προηγούμενο 
μήνα αυτού της υποβολής της προσφοράς, και δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του και τον αριθμό των στελεχών της εταιρείας κατά τα τελευταία τρία έτη ή για όσο χρόνο 
δραστηριοποιούνται, εφόσον ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος. 

γ) Αντίγραφο άδειας για στολή εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ εν ισχύ. 

δ) Αντίγραφο ειδικής άδειας λειτουργίας εν ισχύ, (οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών 
φύλαξης) η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3707/2008 (Α΄ 209).  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν: 

Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο εν ισχύ (σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), που 
εκδίδεται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων: 

ISO 9001:2008 για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή/και 

OHSAS 18001:2007 για το σύστημα Ποιότητας - Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας  

Αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη - μέλη. Είναι αποδεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό 
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την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης:  

α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει 
γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό 
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε 
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη 
σύναψη της σύμβασης.  

β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 
προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον 
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά Τμήμα του διαγωνισμού. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά Τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη ήτοι έως και 20/12/2018 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β΄ 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν.4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
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τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό 67093 και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

γ) την  Τεχνική Προσφορά (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με 
αύξοντα αριθμό 67093, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 
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πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη (στο ξεχωριστό αρχείο 
.xml και .pdf) σε μορφή .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς:  
α) Πρέπει να «κατεβάσουν» αυτό το αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ (ή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής) και το αποθηκεύουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  
β) Μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el, αρχικά επιλέγουν 
«Οικονομικός φορέας» και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΕΕΠ» και τηλεφορτώνουν («ανεβάζουν») το αρχείο 
σε μορφή .xml του συγκεκριμένου διαγωνισμού που είχαν αποθηκεύσει στον υπολογιστή τους.  
γ) Στη συνέχεια συμπληρώνουν και επιλέγουν ηλεκτρονικά τα πεδία που έχουν καθοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή. Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του 
με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕ.Ε.Ε.Σ. 
μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .pdf μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης 
.pdf). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων .pdf που 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.  
δ) Το Ε.Ε.Ε.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016.  
ε) Τέλος, το ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στην 
αναθέτουσα αρχή.  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλευτούν και τις οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)» οι οποίες είναι αναρτημένες στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61. 

Επισημάνσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ:  

1. Κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ σε μορφή .xml, τα πεδία που περιλαμβάνουν ποσά (στην περίπτωση που 
χρειαστεί να συμπληρωθούν ποσά), αναγνωρίζουν ως διαχωριστικό για τις χιλιάδες την υποδιαστολή (,) 
και ως διαχωριστικό για τα δεκαδικά ψηφία την τελεία (.).  

2. Το «Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» δεν 
συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, καθώς αφορά στην κλειστή διαδικασία. Η εκ παραδρομής 
συμπλήρωσή του από τους οικονομικούς φορείς δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  

3. Στο «Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις» η μη συμπλήρωσή του από τους προσφέροντες δεν αποτελεί λόγο 
απόρριψης των προσφορών τους, καθώς, αφ’ ενός δεν παρέχεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα η 
δυνατότητα να συμπληρωθούν προσηκόντως τα εν θέματι πεδία, ενώ περαιτέρω, η προσυπογραφή της 
παραγράφου αυτής δεν καταλείπει αμφιβολία ως προς τη βούληση των οικονομικών φορέων να 
παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις στον διενεργούντα τη διαγωνιστική διαδικασία φορέα.  

4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V.  
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ή αποστέλλουν την έντυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην 
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου (3ος όροφος), στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, 
Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα (κατά τις ώρες: 7:00 - 15:00). 

Στον έντυπο φάκελο αναγράφουν: 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

 Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος οικονομικού φορέα):  
 

Επωνυμία:  
Διεύθυνση:  
Αριθμός τηλεφώνου:  
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax):  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  

Για τον Διαγωνισμό: «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου» 

Αριθμός Διακήρυξης:  ………………………………………………………………….. 

Για το Τμήμα/Τμήματα:………………………………………………………………… 

Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 101 77, Αθήνα 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28/12/2018 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  
ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.4.3.2  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο Α.3 «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος I 
της παρούσας και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III «Υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς». Η τεχνική προσφορά σε μορφή αρχείου .pdf, υπογράφεται ψηφιακά σύμφωνα από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα και το ψηφιακά 
υπογεγραμμένο έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στην αναθέτουσα αρχή.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης. Το 
ύψος της Οικονομικής Προσφοράς ανά Τμήμα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα προϋπολογισθέντα ανά Τμήμα 
ποσά, μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως αυτά παρατίθενται στον πίνακα της 
παραγράφου 1.3 της παρούσας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις αναλύονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
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β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 
ν.4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσό/ποσοστό διοικητικού 
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά 
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν.4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 28/12/2018 και ώρα 10:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μόνο στην αναθέτουσα αρχή, 
προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α΄ και β΄, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω 
διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
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σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή 
προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές άρθρο (παρ. 
1 του ν.4412/2016). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά των 
ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών (παρ. 1, άρθρου 103 του 
ν.4412/2016) από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό  15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  



ΑΔΑ: ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97



 

Σελίδα 36 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 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 ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ.56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη κατά τις διατάξεις του ως 
άνω άρθρου.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V 
της παρούσας και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται, οι διατάξεις που απαριθμούνται στο προοίμιο και οι όροι 
της παρούσας, ιδίως δε ο ν.4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο προοίμιο της διακήρυξης και 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Επιπλέον ο ανάδοχος τηρεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Α΄ 115), όπως 
εκάστοτε ισχύει, καθώς και τον ειδικό όρο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
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κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) Τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν.4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης και δύναται να το ασκήσει όπως αυτό 
περιγράφεται στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του. Η καταβολή θα 
πραγματοποιηθεί βάσει τιμολογίων, δια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΔΟΥ) του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μετά την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του 
ν.4412/2016 και την έκδοση των Πρωτοκόλλων παραλαβής/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών 
από την αρμόδια Επιτροπή, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. 

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

i. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), επί της 
αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 7 του άρθρου 375 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 

ii. Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε 
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β' 
3335/11.12.2014). 

iii. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της αξίας 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β΄ 
969/22.03.2017). 

iv. Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 
20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β΄ 969/22.03.2017). 

v. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή 
υπηρεσιών) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
ν.2198/1994 (Α΄ 43) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄ 167).  

vi. Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών) επί 
της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.6 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
 

Με κάθε πληρωμή, πέρα των ανωτέρω, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
κρατήσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
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όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί, με απόφασή του να 
ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. 
Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει την 31/12/2019 όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 
217 του ν.4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.2.3. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται κατ’ εφαρμογή του δικαιώματος 
προαίρεσης το οποίο διατηρεί και θέτει σε ισχύ η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1.3 της παρούσας.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη 
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές της αναθέτουσας αρχής 

 
Τμήμα Α: Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής  

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα. 

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και το ΠΓΑ Αττικής στεγάζονται στην ίδια διεύθυνση και αποτελούνται από 3 
κτήρια (Κ8, Κ19, Κ11) και οικίσκους, με προαύλιο χώρο και χώρο πρασίνου συνολικής επιφάνειας πέντε 
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (5.735m2).  
Αναλυτικά:  
Το πρώτο κτήριο (K8) αποτελείται από ισόγειο τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400m2), πρώτο όροφο 
εξακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (650m2) και δεύτερο όροφο εξακοσίων δεκατεσσάρων 
τετραγωνικών μέτρων (614m2). Στην πίσω πλευρά του κτηρίου Κ8 υπάρχει ισόγειος χώρος εβδομήντα 
τετραγωνικών μέτρων (70m2).  
Το δεύτερο κτήριο (Κ19) αποτελείται από ισόγειο τετρακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (425m2) 
και πρώτο όροφο τετρακοσίων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (425m2).  
Το τρίτο κτήριο (Κ11) είναι ισόγειο εκατόν σαράντα τετραγωνικών μέτρων (140m2).  
Στον προαύλιο χώρο (4.500m2) βρίσκεται η κύρια είσοδος των εγκαταστάσεων, όπου έχει εγκατασταθεί το 
Φυλάκιο Εισόδου/Εξόδου (11,10m2), 3 προκατασκευασμένοι οικίσκοι 7m2 έκαστος, 1 
προκατασκευασμένος οικίσκος 4,5m2, 2 προκατασκευασμένοι οικίσκοι 1,5m2 έκαστος, 6 τουαλέτες κοινού 
και 1 διώροφος προκατασκευασμένος οικίσκος συνολικού εμβαδού 226,92m2 με 6 τουαλέτες συνολικά. 
Με τον κεντρικό αυτό προαύλιο χώρο επικοινωνεί μέσω οριοθετημένου διαδρόμου 25 μέτρων προαύλιος 
χώρος (200m2) που χρησιμεύει ως χώρος αναμονής αλλοδαπών, όπου έχει εγκατασταθεί οικίσκος για το 
προσωπικό ασφάλειας και 2 τουαλέτες κοινού. Επίσης, υπάρχει διάδρομος εσωτερικής διέλευσης 100 
μέτρων που ενώνει τον θύλακα με το φυλάκιο εισόδου της Υπηρεσίας.  
Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 281 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 600 
αιτούντες διεθνούς προστασίας ημερησίως.  

Τμήμα Β: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου  

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 6, Τ.Κ.: 174 65, Άλιμος. 

Το ΠΓΑ Αλίμου αποτελείται από αύλειο χώρο και γραφεία 1ου
 ορόφου συνολικής επιφάνειας χιλίων 

τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (1.004m2).  

Στις εγκαταστάσεις αυτές (κτήριο ΔΟΜ) απασχολούνται 38 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 
200 αιτούντες διεθνούς προστασίας ημερησίως.  
 
Τμήμα Γ: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά 
Διεύθυνση: Ναυάρχου Νοταρά 106, Τ.Κ.: 185 35, Πειραιάς.  
Το ΠΓΑ Πειραιά αποτελείται από ένα (1) κτήριο 5 ορόφων, ισόγειο και υπόγειο χώρο αποθήκης, συνολικής 
επιφάνειας 749,55m2.  

Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 40 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 150 αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ημερησίως.  
 
Τμήμα Δ: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης και Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αιτήσεων 
Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας  

Διεύθυνση: Πρώην ακίνητο Β΄ΚΤΕΟ, Πόντου 5, Τ.Κ.: 546 28, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (περιοχή 
Λαχαναγοράς). 
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Το ΠΓΑ Θεσσαλονίκης και το ΑΚΑ Αλβανίας - Γεωργίας στεγάζονται στην ίδια διεύθυνση και αποτελούνται 
από κτήριο και οικίσκους συνολικής επιφάνειας 1.088 m2, καθώς και προαύλιο χώρο έξι (6) στρεμμάτων. 
Αναλυτικά υπάρχουν:  
Ένα (1) κυρίως κτήριο, δύο ορόφων συνολικής επιφάνειας 440 m2

 

Ένας (1) οικίσκος, δύο ορόφων συνολικής επιφάνειας 250  m2 
Τέσσερεις (4) οικίσκοι των 63 m2 ο καθένας  

Ένα (1) θωρακισμένο φυλάκιο της ΕΛΑΣ  
Τρεις (3) εξωτερικοί χώροι αναμονής και 4 πύλες εισόδου περιμετρικά του ΠΓΑ 
Ένας (1) οικίσκος των 80m2 ως κλειστός χώρος αναμονής  
Τρεις (3) οικίσκοι των 18 m2  
Δύο (2) οικίσκοι των 12  m2  
Ένας (1) οικίσκος των 30  m2   ως χώρος μητέρας παιδιού 
Ένας (1) οικίσκος των 12m2 που είναι τα WC του κοινού  
Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 65 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται 200-250 αιτούντες διεθνούς 
προστασίας ημερησίως.  
 
Τμήμα Ε: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου  

Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 1, κτήριο Τροχαίας Ρόδου, Τ.Κ.: 851 00, Ρόδος. 

Το ΠΓΑ Ρόδου (είσοδος από Ιερού Λόχου) αποτελείται από προαύλιο χώρο και κτήριο συνολικής 
επιφάνειας 200m2.  

Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 10 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 30 αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ημερησίως. 
 
Τμήμα ΣΤ: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)  

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 92 & Παναχαϊκού, Τ.Κ.: 262 24, Πάτρα.  

Το ΠΓΑ Πάτρας αποτελείται από προαύλιο χώρο και χώρους συνολικής επιφάνειας 104m2.  

Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 8 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 30 αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ημερησίως. 
 
Τμήμα Ζ: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου  

Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη (άνωθεν Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού Σάμου), Τ.Κ.: 831 00, Σάμος.  

Το ΠΓΑ Σάμου αποτελείται από χώρους συνολικής επιφάνειας 100m2.  

Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 21 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 20 αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ημερησίως.  
 
Τμήμα Η: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης (Ηράκλειο) 

Διεύθυνση: Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Τ.Κ.: 713 03, Ηράκλειο Κρήτης (περιοχή Καμίνια). 

Το ΠΓΑ Κρήτης αποτελείται από έναν προκατασκευασμένο οικίσκο συνολικής επιφάνειας 130,20m2, τμήμα 
προκατασκευασμένου οικίσκου  συνολικής επιφάνειας  17,81 m2  και προαύλιο χώρο.  

Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 9 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 50 αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ημερησίως.  
 
Τμήμα Θ: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης (Αλεξανδρούπολη)  

Διεύθυνση: Λ. Μάκρης 1-Β, Τ.Κ.: 681 00, Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης.  

Το ΠΓΑ Θράκης αποτελείται από προαύλιο χώρο και κτήριο συνολικής επιφάνειας 235m2.  

Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 14 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 50 αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ημερησίως. 
 
Τμήμα Ι: Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων  
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Διεύθυνση: 4ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ.: 455 00, Πέραμα Ιωαννίνων.  

Το ΑΚΑ Ιωαννίνων στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου του παλαιού Δημαρχείου Περάματος 
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 100 τ.μ., συν προαυλίου χώρου, μέρος του οποίου χρησιμοποιείται για 
την αναμονή των αιτούντων. 
Στις εγκαταστάσεις αυτές απασχολούνται 5 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 100 αιτούντες 
διεθνούς προστασίας ημερησίως.  
 
Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.2.1 Περιγραφή των αναγκών της αναθέτουσας αρχής  

Η σύμβαση που θα υπογραφεί αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε υπηρεσιακές μονάδες της 
Υπηρεσίας Ασύλου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και 
θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στην 
παράγραφο Α.3.  

Α.2.2 Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (Α΄ 88): 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να 
υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων εργολάβων. Για το χρονικό διάστημα 
που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή / και 
Φύλαξης» οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή / και Φύλαξης προσκομίζουν 
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί µη 
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας». 

Α.2.3 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα (10) Τμήματα, για τα οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
υποβάλουν προσφορά που να αφορά ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59 
του ν.4412/2016. 

Α.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Το κύριο αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης είναι ο έλεγχος εισόδου και του 
προαύλιου χώρου κάθε υπηρεσιακής μονάδας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου όπως ισχύουν, οι οποίες απαριθμούνται στο προοίμιο της παρούσας και στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η 
αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του αναδόχου κατά την 
έννοια της παρ. 6 του αρ.73 του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ως 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περ. γ’ της παρ. 2 του αρ.68 
του ν.3863/2010.  
O ανάδοχος εντάσσεται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σύμφωνα με το π.δ.113/2014, όπως ισχύει, εφόσον πληροί τα ειδικότερα 
κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.  

Α.3.1 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές Αναδόχου 

Ο ανάδοχος τηρεί τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

Α.3.1.1 Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού και επόπτευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθ’ όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

1. Να διαθέτει κέντρο ελέγχου και συντονισμού το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής 
των υπηρεσιών φύλαξης στην Υπηρεσία και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία οι φύλακες, 
ώστε σε τυχόν κάλεσμα των φυλάκων για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης εφ’ ενός να έχει τη δυνατότητα 
να τους συνδράμει με οδηγίες και να τους συντονίσει και αφ’ ετέρου να έχει τη δυνατότητα επέμβει με 
δικά του μέσα (αυτοκίνητα, μηχανές), εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

2. Να προγραμματίζει τις βάρδιες του προσωπικού φύλαξης σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις εργάσιμες, 
τα σαββατοκύριακα και τις αργίες του κάθε μήνα.  

3. Ο προγραμματισμός των βαρδιών (διάρκεια και συχνότητα) θα γίνεται με σεβασμό στην εργατική 
νομοθεσία.  

4. Ο μηνιαίος προγραμματισμός υπηρεσιών φύλαξης, με τα στοιχεία των εργαζομένων ανά βάρδια, θα 
αναρτάται με μέριμνα του αναδόχου, σε σημείο εντός των υπηρεσιακών μονάδων, που θα του υποδείξει 
το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου.  

5. Να ορίσει εξειδικευμένο και έμπειρο στέλεχος ως επόπτη παρακολούθησης ο οποίος θα διέρχεται 
συχνά και σε μη τακτά χρονικά διαστήματα από το κτήριο της αναθέτουσας αρχής, θα επιθεωρεί τους 
φύλακες και θα ενημερώνει αυτή για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.  
Μεταξύ άλλων, ο επόπτης θα παρακολουθεί το ωράριο εργασίας, θα ελέγχει τη συμπεριφορά των 
φυλάκων και θα ανατροφοδοτεί την Υπηρεσία με πληροφορίες σχετικά με τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνονται στα Παραδοτέα (παράγραφος Α.3.1.3) 

6. Να καταθέσει στην Αρχή, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του 
θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων στις 
υπηρεσίες φύλαξης της Αρχής και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει το 
εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 

7. Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα, θα προσκομίζει αντίγραφο της 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που αφορά τους 
απασχολούμενους υπαλλήλους στην παρούσα σύμβαση φύλαξης. 

Α.3.1.2 Υποχρεώσεις του αναδόχου.  

1. Τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολείται θα γνωστοποιούνται από τον ανάδοχο στην 
αναθέτουσα αρχή με την ανάληψη καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει και της έγκρισης του εργοδότη. Το 
προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται μεταξύ των προσώπων που θα έχουν εξαρχής τύχει της έγκρισης του 
εργοδότη και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.  

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το συμφωνημένο αριθμό προσωπικού για 
τη φύλαξη των κτηρίων της Υπηρεσίας Ασύλου και να αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους 
της που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, ασθένεια κ.λπ.).  

3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει στο προσωπικό του βιβλίο συμβάντων και να το 
ενημερώσει σχετικά με την ορθή τήρηση αυτού.  

4. Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στην Υπηρεσία Ασύλου επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
έγκαιρης ειδοποίησης και επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία με έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού, εφόσον το κρίνει ανεπαρκές στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του. 

5. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα 
γίνεται μόνο από άτομο που είναι ήδη εκπαιδευμένο στη φύλαξη των χώρων της Υπηρεσίας και έχει τύχει 
της έγκρισής της.  

6. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του το προσωπικό της εταιρείας που θα φυλάσσει τους χώρους της 
Υπηρεσίας θα πρέπει να περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση, με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου. Η 
Υπηρεσία θα συνδράμει στην προσπάθεια αυτή του αναδόχου με την παροχή των στοιχείων που θα 
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χρειασθούν. Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας της Υπηρεσίας θα γίνεται τόσο 
θεωρητικά, όσο και πρακτικά, πάνω στα ίδια τα συστήματα.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.  

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου 
προσωπικού του ότι:  

• Ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόμιμη σχέση έχει με την Υπηρεσία.  

• Έναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός και μόνον όλες τις εκ του νόμου και της σύμβασης 
ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις.  

10. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξενεί ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της Υπηρεσίας ή και όμορων ιδιοκτησιών από 
οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.  

11. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την περιοδική 
εκπαίδευση του προσωπικού του.  

12. Ο ανάδοχος, ανάλογα τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε Τμήματος της σύμβασης, ενδέχεται να 
παραλάβει από την αναθέτουσα αρχή κλειδιά των κτηρίων της αντίστοιχης υπηρεσιακής μονάδας, όπου 
θα καταγράφεται και ο αριθμός των τεμαχίων που παρελήφθησαν. Για την παραλαβή και επιστροφή τους 
θα υπογράφεται πρωτόκολλο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του αναδόχου. Το πρωτόκολλο θα περιλαμβάνει 
την ημερομηνία σύνταξης, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή είτε του νόμιμου εκπροσώπου του 
αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής, είτε νομίμως εξουσιοδοτημένων υπάλληλων αυτών.  

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος, να διαθέσει τις κατάλληλες 
υποδομές, εξοπλισμό-εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό και γενικότερα ό,τι απαιτείται, έστω κι αν αυτό δεν 
αναφέρεται ρητά στην παρούσα, ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις της σύμβασης και τις 
λοιπές υπηρεσίες, προϊόντα- παραδοτέα κ.λπ. 

Α.3.1.3 Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο πλαίσιο της σύμβασης να υποβάλει και τα παρακάτω Παραδοτέα (Π) με 
αναλυτική και πλήρη τεκμηρίωση, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προβλέπει η σύμβαση. 

Τα Παραδοτέα θα είναι σε κατάλληλη, έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf και word), ώστε να είναι 
άμεσα και πλήρως αξιοποιήσιμα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε στοιχείο, ή πληροφορία 
και την απαραίτητη τεκμηρίωση, και να προβαίνει σε κάθε παρέμβαση - βελτίωση του ζητηθεί, ώστε να 
διευκολύνει την Υπηρεσία Ασύλου στην αξιολόγηση και βεβαίωση των υπηρεσιών και προϊόντων που 
παρασχέθηκαν.  

Μη παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια επιτροπή συνεπάγεται την μη αποδοχή υπηρεσιών ή 
προϊόντων που πραγματεύεται-αφορά το συγκεκριμένο παραδοτέο, με συνέπεια την καθυστέρηση ή/και 
μη πληρωμή των σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων του παραδοτέου, τη μερική παραλαβή του 
παραδοτέου με μείωση του τιμήματος, σύμφωνα με τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής κ.λπ.  

Π1: Μηνιαίος αναλυτικός προγραμματισμός υπηρεσιών φύλαξης  

Η υποβολή του παραδοτέου Π1 θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών πριν από τη λήξη κάθε 
ημερολογιακού (Ν-1) μήνα και θα περιγράφει αναλυτικά στοιχεία (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης 
βάρδιας, ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας του φύλακα) ανά βάρδια για τον επόμενο 
ημερολογιακό μήνα (Ν), καθώς και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης σε ανθρωποώρες, σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και όποιες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προγραμματισμένες υπηρεσίες δύναται να ενδιαφέρουν την Υπηρεσία.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να αναρτά το προαναφερόμενο μηνιαίο πρόγραμμα σε σημείο που θα του 
υποδείξει το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου.  
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Π2: Μηνιαίος αναλυτικός απολογισμός υπηρεσιών φύλαξης  

Η υποβολή του παραδοτέου Π2 θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη κάθε 
ημερολογιακού μήνα (Ν+1) και θα περιγράφει αναλυτικά στοιχεία (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης 
βάρδιας, ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας του φύλακα) ανά βάρδια για τον ημερολογιακό 
μήνα (Ν) για τον οποίο συντάσσεται η αναφορά, καθώς και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
φύλαξης σε ανθρωποώρες, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και όποιες συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες δύναται να ενδιαφέρουν την Υπηρεσία (πχ. 
επαναπρογραμματισμός βαρδιών, αντικατάσταση φύλακα, καταγεγραμμένα συμβάντα, προτάσεις  κ.λπ.).  

Π3: Υποβολή βιβλίου συμβάντων  

Η υποβολή του παραδοτέου Π3 θα γίνεται ως ακολούθως: 

- Αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση του έκτου μήνα της 
σύμβασης, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη του έκτου μήνα εκτέλεσης της σύμβασης. 
- Αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών μετά την τυχόν ενεργοποίηση 
του δικαιώματος προαίρεσης. 
- Το βιβλίο συμβάντων, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών μετά τη λήξη εκτέλεσης της σύμβασης. 

Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν την ημερομηνία σύνταξης, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του 
συντάκτη. Συντάκτης θα είναι είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, είτε νομίμως 
εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού.  

Η μη αναλυτική και ελλιπής τεκμηρίωση της προβλεπόμενης από τη διακήρυξη και τη σχετική σύμβαση 
ποιότητας και ποσότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν κατά την διάρκεια του 
μήνα/περιόδου, αλλά και γενικά των παραδοτέων και υπηρεσιών του έργου, συνεπάγεται την απόρριψη 
των Αναφορών από την επιτροπή.  
Η αποδοχή των παραπάνω Παραδοτέων/Αναφορών αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του 
Αναδόχου. Η μη αποδοχή συνεπάγεται εκτός των άλλων τη μη πληρωμή των υπηρεσιών που δεν 
παρασχέθηκαν ή δεν κάλυπταν τους όρους της διακήρυξης, ή τη μη πληρωμή των υπηρεσιών της 
συγκεκριμένης περιόδου στο σύνολο τους, ενώ επισείει τις προβλεπόμενες στην παρούσα ρήτρες.  
Εφόσον η Υπηρεσία Ασύλου το ζητήσει εγγράφως, ή το ζητήσει εγγράφως ο Ανάδοχος και συμφωνήσει η 
Υπηρεσία Ασύλου, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο χρόνο παράδοσης /παροχής των παραδοτέων. 

Α.3.2 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές για το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου  

Το προσωπικό ασφαλείας του αναδόχου οφείλει:  

1. Να εντοπίζει και να παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις, να τις αναφέρει αμέσως στο 
κέντρο ελέγχου και συντονισμού του αναδόχου και να  επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για να τις 
αντιμετωπίσει.  

2. Να τηρεί βιβλίο συμβάντων, το οποίο θα φυλάσσεται σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπου θα 
καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε φύλακα (ώρα ανάληψης καθηκόντων 
και αποχώρησης), τα τυχόν συμβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας σε κάθε θέση 
φύλαξης (ανά Τμήμα της παρούσας).  

3. Να ελέγχει, κατά την ανάληψη, την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών μέσων και 
συστημάτων ασφάλειας. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε βλάβης, ενεργεί σχετική καταγραφή 
στο βιβλίο συμβάντων και ενημερώνει την Υπηρεσία.  

4. Να διενεργεί περιπολίες εσωτερικά ή εξωτερικά και να ελέγχει τον φωτισμό, τις θύρες, τα παράθυρα, 
τις εξόδους κινδύνου και λοιπά ευπαθή σημεία.  

5. Να ελέγχει αν λειτουργεί ο περιμετρικός φωτισμός. Παρακολουθεί τη λειτουργία του για την πρόληψη 
σχετικών κινδύνων. 

6. Να ελέγχει τους κοινόχρηστους χώρους, τα κλιμακοστάσια και τους ανελκυστήρες. 

7. Κατά την λήξη του ωραρίου εργασίας:  

- να ελέγχει τους χώρους για τυχόν παραμονή ατόμων εκτός ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας.  
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- να επιθεωρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτηρίου, ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά 
προς αποφυγή κάθε είδους ζημίας από πιθανή βλάβη (πυρκαγιάς, διαρροής νερού κ.λπ.).  

8. Να ελέγχει την ειδική ταυτότητα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και των συνεργατών αυτής και 
να επιτρέπει την είσοδό τους.  

9. Να διενεργεί σωματική σάρωση με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα και να διευκολύνει την είσοδο των 
εξυπηρετούμενων/επισκεπτών της Υπηρεσίας Ασύλου στις εγκαταστάσεις αυτής.  

10. Να ελέγχει τις χειραποσκευές αιτούντων και επισκεπτών με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα.  

11. Να αφαιρεί προσωρινά, να φυλάσσει και να επιστρέφει τα προσωπικά αντικείμενα εισερχομένων που 
δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στους χώρους της Υπηρεσίας.  

12. Να παρακολουθεί την κίνηση των επισκεπτών στους εξωτερικούς ή/και κοινόχρηστους χώρους της 
Υπηρεσίας Ασύλου και να επεμβαίνει σε περίπτωση που παρατηρήσει ύποπτες ενέργειες.  

13. Να διευκολύνει την πρόσβαση ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, 
εγκύους, ασυνόδευτες μητέρες με παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικες, ηλικιωμένα άτομα) στην Υπηρεσία.  

14. Να ελέγχει με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα την αλληλογραφία και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο 
εισέρχεται στο κτήριο.  

15. Να επιδεικνύει τη δέουσα διακριτικότητα σε άτομα του αντίθετου φύλλου.  

16. Να φέρει τη στολή του αναδόχου επιμελημένη και καθαρή, με όλα τα διακριτικά και το σήμα του.  

17. Να φέρει ταυτότητα αναγνώρισης με τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του.  

18. Να μην αποχωρεί αν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης του.  

19. Να είναι εφοδιασμένο, καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας με φακό νυκτός και σφυρίχτρα, κουμπί 
πανικού και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του. 
Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις όπου τοποθετούνται δύο ή παραπάνω φύλακες ανά βάρδια, αυτοί 
υποχρεούνται να φέρουν φορητούς ασυρμάτους που να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία.  

20. Να έχει άριστη φυσική κατάσταση και υγεία.  

21. Να μη φέρει πυροβόλα όπλα.  

22. Να συμμορφώνεται στους κανονισμούς λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου.  

23. Να συμπεριφέρεται ευγενικά προς τους αιτούντες άσυλο, επισκέπτες και υπαλλήλους και να 
εφαρμόζει τα οριζόμενα στον Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Κ.Ε.Δ.Υ.).  

24. Να μην δέχεται δώρα ή φιλοδωρήματα από κανέναν και για οποιοδήποτε λόγο.  

25. Να μην απομακρύνεται, ούτε να εγκαταλείπει τη θέση του για εξυπηρετήσεις ιδιωτικής φύσεως 
(μεταφορά αποσκευών, εξεύρεση ταξί κ.λπ.).  

26. Να μην ασχολείται με οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από τα καθήκοντά του.  

27. Να μην χρησιμοποιεί το τηλέφωνο της Υπηρεσίας Ασύλου για θέματα μη επαγγελματικού χαρακτήρα.  

28. Να μην καπνίζει στους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και όταν συνδιαλέγεται με 
εργαζόμενους στην Υπηρεσία Ασύλου, με τους εξυπηρετούμενους αυτής και των συνηγόρων τους, καθώς 
και τους τυχόν επισκέπτες της Υπηρεσίας Ασύλου.  

29. Οι φύλακες θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και θα είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας. 

Σημείωση: Οι εργαζόμενοι που πρόκειται να δεχθούν επισκέψεις οποιουδήποτε είδους, οφείλουν να 
ενημερώσουν έγκαιρα το φύλακα (Πύλη) για όλες τις λεπτομέρειες της επισκέψεως (ονοματεπώνυμο, 
ημερομηνία, ώρα, σκοπός, φορέα που εκπροσωπεί κλπ.), εφόσον τις γνωρίζουν. Ο φύλακας επιτρέπει την 
είσοδο οδηγώντας τους στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου που είναι υπεύθυνο για την 
υποδοχή/ενημέρωση, και καταγράφονται τα στοιχεία του επισκέπτη.  

Ο φύλακας πρέπει να είναι γνώστης των παρακάτω:  
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1. Της λειτουργίας και των βασικών χειρισμών του μηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου 
(ανελκυστήρων, κλιματισμού, αντλιών ύδατος και ηλεκτρογεννήτριας).  

2. Της λειτουργίας και των βασικών χειρισμών τόσο των διατιθέμενων συστημάτων ασφαλείας του 
κτηρίου, όσο και αυτών που πιθανόν να προστεθούν από την αναθέτουσα αρχή, με μέριμνα και δαπάνη 
της αναδόχου εταιρείας και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.  

3. Της εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, 
τρομοκρατική ενέργεια, συναγερμός, κ.λπ.).  

4. Των βασικών στοιχείων της εσωτερικής λειτουργίας του/των κτηρίου/κτηρίων που φυλάσσει.  

Ειδικές περιπτώσεις:  

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει:  

1. Σε περίπτωση πυρκαγιάς να σημάνει αμέσως συναγερμό και να προσπαθήσει να τη σβήσει με τα 
υπάρχοντα πυροσβεστικά μέσα, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία Ασύλου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

2. Σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς να συμβάλει στην εκκένωση του κτηρίου, εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο, σύμφωνα με την εκπαίδευσή του.  

3. Σε περίπτωση ανεύρεσης περίεργων αντικειμένων, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο βεβαιώνεται ότι δεν 
είναι ύποπτα και τα αποθηκεύει προς παράδοση, ειδάλλως ειδοποιούν τους υπευθύνους της Υπηρεσίας 
Ασύλου και την Αστυνομία.  

Διατιθέμενα τεχνικά μέσα 

Η Υπηρεσία Ασύλου διαθέτει για όλα τα τμήματα της παρούσας τα ακόλουθα τεχνικά μέσα, με τη 
λειτουργία και τον βασικό χειρισμό των οποίων υποχρεούται να εξοικειωθεί το προσωπικό του αναδόχου: 

 Μαγνητική πύλη ανίχνευσης μετάλλων, εγκατεστημένη στην είσοδο του κτιρίου. 

 Φορητές συσκευές ανίχνευσης μετάλλων  

Σύστημα πυρόσβεσης: Φορητοί πυροσβεστήρες αφρού και σκόνης  

Επάρκεια των διατιθέμενων μέσων: Τα μέσα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λπ. που διαθέτει η Υπηρεσία Ασύλου 
δύνανται να συμπληρωθούν για την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών. 

Α.3.2.2 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα και αφορά 
οκτάωρη (πλήρη) απασχόληση των εργαζομένων. Οι προσφορές που θα υποβληθούν με διαφορετικό 
ωράριο απασχόλησης π.χ. με πρόβλεψη τετράωρης ημιαπασχόλησης για κάθε εργαζόμενο, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα αποκλείεται από την 
διαδικασία. 

Τμήμα 
Υπηρεσιακή 

μονάδα 
Ωράριο 

Αριθμός 
απασχολούμενων 

ατόμων 

Εργάσιμες 
ημέρες ανά 
εβδομάδα 

Χρονική διάρκεια 
σύμβασης 

Α ΚΥ & ΠΓΑ Αττικής 

06:00-14:00 2 

5 

Από 01/02/2019 ή από 
την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 

31/12/2019 

14:00-22:00 1 

07:00-15:00 1 

08:00-16:00 2 

09:00-17:00 1 

Β ΠΓΑ Αλίμου 
07:00-15:00 2 

10:00-18:00 1 

Γ ΠΓΑ Πειραιά 
06:30-14:30 1 

07:00-15:00 1 
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09:00-15:00 1 

Δ 

ΠΓΑ 
Θεσσαλονίκης & 
ΑΚΑ Αλβανίας-
Γεωργίας 

07:00-15:00 2 

12:00-20:00 1 

Ε ΠΓΑ Ρόδου 07:00-15:00 1 

ΣΤ 
ΠΓΑ Δυτικής 
Ελλάδας 

07:00-15:00 1 

Ζ ΠΓΑ Σάμου 09:00-17:00 1 

Η ΠΓΑ Κρήτης 07:00-15:00 1 

Θ ΠΓΑ Θράκης 08:00-16:00 1 

Από 05/03/2019 ή από 
την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 

31/12/2019 

Ι ΠΓΑ Ιωαννίνων 07:00-15:00 1 

Από 05/03/2019 ή από 
την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 

31/12/2019 

 

Επισήμανση: Το ωράριο παροχής των υπηρεσιών δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας Ασύλου και να αφορά και Σάββατα.  

 
Α.3.2.3 Τόπος παροχής των υπηρεσιών  

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών ανά τμήμα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Τμήμα Υπηρεσιακή μονάδα Διεύθυνση 

Α ΚΥ & ΠΓΑ Αττικής Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα 

Β ΠΓΑ Αλίμου Δωδεκανήσου 6, Τ.Κ.: 174 65, Άλιμος 

Γ ΠΓΑ Πειραιά Ναυάρχου Νοταρά 106, Τ.Κ.: 185 35, Πειραιάς 

Δ 
ΠΓΑ Θεσσαλονίκης & 
ΑΚΑ Αλβανίας-
Γεωργίας 

Πρώην ακίνητο Β΄ΚΤΕΟ, Πόντου 5, Τ.Κ.: 546 28, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 
(περιοχή Λαχαναγοράς) 

Ε ΠΓΑ Ρόδου Πλ. Ελευθερίας 1, κτήριο Τροχαίας Ρόδου, Τ.Κ.: 851 00, Ρόδος 

ΣΤ 
ΠΓΑ Δυτικής 
Ελλάδας 

Καποδιστρίου 92 & Παναχαϊκού, Τ.Κ.: 262 24, Πάτρα 

Ζ ΠΓΑ Σάμου 
Θεμιστοκλή Σοφούλη (άνωθεν Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού Σάμου), 

Τ.Κ.: 831 00, Σάμος 

Η ΠΓΑ Κρήτης 
Ηφαίστου και Ελευθερνής, Τ.Κ.: 713 03, Ηράκλειο Κρήτης (περιοχή 

Καμίνια) 

Θ ΠΓΑ Θράκης Λ. Μάκρης 1-Β, Τ.Κ.: 681 00, Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης 
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Ι ΠΓΑ Ιωαννίνων 
4ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων,  

Τ.Κ.: 455 00, Πέραμα Ιωαννίνων 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού, χωρίς τον συνυπολογισμό του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται 
σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια πενήντα δυο ευρώ και ογδόντα λεπτά #310.252,80€# χωρίς ΦΠΑ 
24% ή τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκατρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 
#384.713,47€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Το δικαίωμα προαίρεσης του προϋπολογισμού υπολογίζεται ως 50% επί του αρχικού ποσού ήτοι εκατόν 
πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά #155.126,40€# μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και 
εβδομήντα τέσσερα λεπτά #192.356,74€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Συνεπώς ο προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, διαμορφώνεται σε 
τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά #465.379,20€# 
χωρίς ΦΠΑ 24% ή σε πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 
#577.070,21€# με ΦΠΑ 24%. 

 Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Ε.Φ. 49-130 Υπηρεσία 
Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την 
18711/28.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003796911 2018-10-05, ΑΔΑ: Ψ64Υ465ΧΘΕ-0ΟΜ) Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ύψους εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δυο ευρώ #638.352,00€#, 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης, σε βάρος του ΚΑΕ 0873, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου κατά το έτος 2019. 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός (Π/Υ) σε ευρώ (€) για κάθε Τμήμα της σύμβασης δίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Τμήμα 
Υπηρεσιακή 

μονάδα 

Π/Υ χωρίς 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

Π/Υ χωρίς 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
με ΦΠΑ 24% 

Δικαίωμα 
προαίρεσης, 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

Δικαίωμα 
προαίρεσης, 

με ΦΠΑ 
24% 

Π/Υ με 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

Π/Υ με 
δικαίωμα 

προαίρεσης, 
με ΦΠΑ 24% 

Α 
Κεντρική 
Υπηρεσία & ΠΓΑ 
Αττικής 

99.590,40 123.492,10 49.795,20 61.746,05 149.385,60 185.238,14 

Β ΠΓΑ Αλίμου 42.681,60 52.925,18 21.340,80 26.462,59 64.022,40 79.387,78 

Γ ΠΓΑ Πειραιά 42.681,60 52.925,18 21.340,80 26.462,59 64.022,40 79.387,78 

Δ 

ΠΓΑ 
Θεσσαλονίκης & 
ΑΚΑ Αλβανίας 
Γεωργίας 

42.681,60 52.925,18 21.340,80 26.462,59 64.022,40 79.387,78 

Ε ΠΓΑ Ρόδου 14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

ΣΤ 
ΠΓΑ Δυτικής 
Ελλάδας 

14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

Ζ ΠΓΑ Σάμου 14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

Η ΠΓΑ Κρήτης 14.227,20 17.641,73 7.113,60 8.820,86 21.340,80 26.462,59 

Θ ΠΓΑ Θράκης 12.854,40 15.939,46 6.427,20 7.969,73 19.281,60 23.909,18 

Ι ΑΚΑ Ιωαννίνων 12.854,40 15.939,46 6.427,20 7.969,73 19.281,60 23.909,18 

Σύνολα 310.252,80 384.713,47 155.126,40 192.356,74 465.379,20 577.070,21 



ΑΔΑ: ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97



 

Σελίδα 54 

 

Ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό του εργατικού κόστους της παρούσας χρησιμοποιήθηκε το 
ελάχιστο ημερομίσθιο για την παρεχόμενη υπηρεσία, όπως αυτό διαμορφώνεται από την κείμενη 
νομοθεσία και την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Για τον υπολογισμό των οικονομικών δεδομένων της παρούσας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 
παλαιότερες και τρέχουσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Υπηρεσίας Ασύλου. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις συμβάσεις με τους ΑΔΑΜ 18SYMV003398189 2018-07-10, 
17SYMV001978477 2017-09-21, και 18SYMV003969878 2018-11-07.  

Πλην των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έλαβε υπόψη της για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού: α)το 
χρονικό διάστημα που αφορά η σύμβαση, β) την αβεβαιότητα και την δυσκολία υπολογισμού των 
προσφορών που συνεπάγεται για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική 
διαδικασία αυτό το χρονικό διάστημα, γ) την ευρεία διασπορά του τόπου παροχής των υπηρεσιών καθώς 
και το δυσπρόσιτο ορισμένων εξ αυτών.  

Για τους λόγους αυτούς, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει ένα εύλογο οικονομικό περιθώριο επί του 
κατώτατου κόστους, όπως αυτό προκύπτει βάσει των ανωτέρω, ούτως ώστε να είναι εφικτή και 
οικονομικά συμφέρουσα η υποβολή οικονομικής προσφοράς από το μέγιστο δυνατό αριθμό οικονομικών 
φορέων και για όλα τα Τμήματα. 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο 
προσφοράς.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

vii. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), επί της 
αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 7 του άρθρου 375 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 

viii. Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε 
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5.12.2014 (Β' 
3335/11.12.2014). 

ix. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της αξίας 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β΄ 
969/22.03.2017). 

x. Η ως άνω κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε ποσοστό 
20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β΄ 969/22.03.2017). 

xi. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή 
υπηρεσιών) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
ν.2198/1994 (Α΄ 43) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄ 167).  

xii. Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών) επί 
της αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.6 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
 

Με κάθε πληρωμή, πέρα των ανωτέρω, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 
κρατήσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με 
αύξοντα αριθμό 67093, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει: την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παράγραφος Α.3  της παρούσας διακήρυξης.  



ΑΔΑ: ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97



 

Σελίδα 57 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ….…  ΤΗΣ                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Διαγωνισμός με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 67093 

 

Αφού έλαβα υπόψη την διακήρυξη ……/……………, τους όρους της οποίας αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως, 
υποβάλλω την κάτωθι προσφορά. 

Για κάθε ημέρα φύλαξης θα απασχοληθούν: 
1. ……..(αριθμός εργαζομένων) άτομα, ηλικίας κάτω των 25 ετών με προϋπηρεσία ……….. (αριθμός) ετών και με  
προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζόμενου (βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται) 
…………. (ποσό σε €) και 
2. .……..(αριθμός εργαζομένων) άτομα, ηλικίας άνω των 25 ετών με προϋπηρεσία ……….. (αριθμός) ετών και με  
προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζόμενου (βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται) 
…………. (ποσό σε €).  
Οι  εργαζόμενοι θα απασχοληθούν βάσει της παραγράφου Α.3.2.2 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης, επί οκτώ (8) 
ώρες έκαστος, με πλήρη απασχόληση, στις εξής βάρδιες:  ……….… (ωράριο και αριθμός εργαζομένων ανά βάρδια).   
Τα άτομα που θα απασχοληθούν υπάγονται στην …………. (συμπληρώστε: τίτλο, αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία 
υπογραφής, κ.τ.λ. εφόσον αυτή υφίσταται) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται 
στην παρούσα οικονομική προσφορά. 

Το κόστος για την συνολική περίοδο παροχής της υπηρεσίας, ήτοι για 250 εργάσιμες ημέρες/για 206 εργάσιμες 
ημέρες (διαγράφεται αναλόγως το Τμήμα), και για το σύνολο των ………….. εργαζομένων (συμπληρώνεται 
αναλόγως το Τμήμα), αναλύεται στον κάτωθι πίνακα. 

Πίνακας 2. Ανάλυση κόστους για 250/206 εργάσιμες ημέρες 

α/α Περιγραφή Τιμές σε ευρώ 

1 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αφορά τις πάσης φύσεως 

νόμιμες αποδοχές   

2 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) 
 

Πίνακας 1. Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝA  

ΦΑΞ  

Ε-MAIL  

ΑΦΜ   

ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
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3 Επίδομα αδείας 
 

4 Εργοδοτικές εισφορές επιδόματος αδείας 
 

5 Δώρο Πάσχα 
 

6 Εργοδοτικές εισφορές επιδόματος δώρου Πάσχα 
 

7 Δώρο Χριστουγέννων 
 

8 Εργοδοτικές εισφορές επιδόματος δώρου Χριστουγέννων 
 

9 Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε άδεια 
 

10 Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων σε άδεια 
 

11 Εργοδοτικές εισφορές για κατασκηνώσεις (ΕΛΠΚ) 
 

12 Σύνολο εργατικού κόστους 
 

13 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 
 

14 
Σύνολο εργατικού κόστους συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτικών εισφορών  

15 
Κόστος αναλωσίμων 

(αριθμητικώς και σε ποσοστό επί του συνολικού κόστους) 
/ % 

16 
Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών 

(αριθμητικώς και σε ποσοστό επί του συνολικού κόστους) 
/ % 

17 
Εργολαβικό κέρδος 

(αριθμητικώς και σε ποσοστό επί του συνολικού κόστους) 
/ % 

18 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις 
 

19 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 

20 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 

21 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
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22 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 

 
Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, το συνολικό κόστος ανά ήμερα απασχόλησης για το σύνολο των εργαζομένων, 
διαμορφώνεται ως εξής: 

Πίνακας 3. Συνολικό κόστος ανά ήμερα απασχόλησης 

α/α Περιγραφή Ποσό σε ευρώ 

1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 

2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 

3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)   

 
Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης σε χρόνο μεταγενέστερο της 01.02.2019/05.03.2019 (διαγράφεται 
αναλόγως το Τμήμα), το ύψος του κόστους της σύμβασης θα υπολογιστεί με βάση το ανωτέρω συνολικό κόστος 
ανά ημέρα απασχόλησης (Πίνακας 3) πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που θα αφορά η 
σύμβαση. 
 
Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως):…………………………………… ημέρες. 
Στην  παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος:            
 
Ημερομηνία :    
 
 

Υπογραφή - Σφραγίδα  
 

 

 

Σημείωση:  

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν από ένα έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για κάθε Τμήμα για το 

οποίο υποβάλλουν Προσφορά.  

Για τα Τμήματα Α έως Η η Οικονομική Προσφορά αφορά 250 εργάσιμες ημέρες και η ημερομηνία έναρξης 

της σύμβασης είναι η 01.02.2019. 
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Για τα Τμήματα Θ και Ι η Οικονομική Προσφορά αφορά 206 εργάσιμες ημέρες και η ημερομηνία έναρξης 

της σύμβασης είναι η 05.03.2019. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας:  
Κατάστημα: 
Διεύθυνση (Oδός / Aριθμός / Τ.Κ. / Fax):  
Ημερομηνία Έκδοσης:  
 
Προς: 
Υπηρεσία Ασύλου  

Οικονομικό Τμήμα  
Π.Κανελλοπούλου 2  
Τ.Κ. 101 77, Αθήνα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας …….. οδός ……. 
αριθμός … ΤΚ………..,]  
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών  
α)…….…....οδός............................. αριθμός.................Τ.Κ.:………………  
β)……….….οδός............................. αριθμός.................Τ.Κ.:………………  
γ)……………οδός............................. αριθμός.................Τ.Κ.:………………  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
της….…………. για την …………………………………………..συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό .…………………. Διακήρυξή σας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την……………………. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρείας] ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας]  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
  
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



ΑΔΑ: ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97



 

Σελίδα 62 

 

Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας:  
Κατάστημα: 
Διεύθυνση (Oδός / Aριθμός / Τ.Κ. / Fax):  
Ημερομηνία Έκδοσης:  
 
Προς: 
Υπηρεσία Ασύλου  

Οικονομικό Τμήμα  
Π.Κανελλοπούλου 2  
Τ.Κ. 101 77, Αθήνα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ 
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας …………… Οδός 
…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... 
που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό ………………………… Διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

 

ΚΑΙ 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
 

 «………………………………..» 
 

ΓΙΑ 
 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

 
ποσού  #........€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
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Πίνακας περιεχομένων 

Άρθρο Τίτλος 
1ο Αντικείμενο σύμβασης 

2ο Διάρκεια σύμβασης - Παρατάσεις 

3ο Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

4ο Γλώσσα 

5ο Τροποποίηση της σύμβασης 

6ο Παραλαβή και Παρακολούθηση της σύμβασης  

7ο Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

8ο Υποχρεώσεις και Ευθύνες της Υπηρεσίας 

9ο Εγγυήσεις 

10ο Υπεργολαβίες 

11ο Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

12ο Εμπιστευτικότητα 

13ο Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 

14ο Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

15ο Ποινικές ρήτρες 

16ο Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

17ο Πτώχευση 

18ο Ανωτέρα Βία 

19ο Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

20ο Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέες Διατάξεις 

Παράρτημα 1 Διακήρυξη 

Παράρτημα 2 Προσφορά Αναδόχου 
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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Κεντρική Υπηρεσία, Τμήμα: Οικονομικό, Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 2, 101 77, Αθήνα,  www.asylo.gov.gr 

Πληροφορίες: Β. Γερμανός, Τηλ: 210-6988556,  Fax: 210-6988586, e-mail: v.germanos@asylo.gov.gr 

 

    Αθήνα, …/…/2019 

    Αρ.πρωτ.:  

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Στην Αθήνα, σήμερα, την …………………….. 2018, ημέρα ………………., οι συμβαλλόμενοι: 

α) Η Υπηρεσία  Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.101 77, με ΑΦΜ 997083881, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, εφεξής αποκαλούμενη στη 
σύμβαση αυτή ως «αναθέτουσα αρχή» ή «Υπηρεσία», και 

β) Η εταιρεία «…………………………..», η οποία εδρεύει ……………………, οδός ………………….., Τ.Κ. ……………….., με 
ΑΦΜ ……………………….., ΔΟΥ: ……………………., νομίμως  εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας 
από ………………….., με Α.Δ.Τ. …………………., εφεξής αποκαλούμενη στη σύμβαση αυτή για συντομία  
«Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη: 

(τα αναφερόμενα στο προοίμιο της διακήρυξης) 

1. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην/στο Κεντρική 

Υπηρεσία/ΠΓΑ/ΑΚΑ …………….……………… (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ………………………..), σύμφωνα με τους όρους και τις 
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προδιαγραφές που αναφέρονται στην ………………………………… Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

(Παράρτημα 1) και της ……………………… προσφοράς του Αναδόχου (Παράρτημα 2), η οποία επισυνάπτεται 

στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντί συνολικού τιμήματος 

……………………………………………………………………………………….. (………………………€) μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. ή ……………………………………………… (……………………….€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

 

Άρθρο 2ο 
Διάρκεια σύμβασης - Παρατάσεις 

Η διάρκεια της σύμβασης  συμφωνείται  από την υπογραφή της μέχρι 31/12/2019.  Η διάρκεια της 

σύμβασης δύναται να παραταθεί είτε κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρ.217 του ν.4412/2016, είτε κατόπιν ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης το 

οποίο διατηρεί και δύναται να ασκήσει η Υπηρεσία όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 3ο 
Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

1. Το συνολικό τίμημα για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

…………………………………………………………………………… (………………………€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 

…………………………………………………………………………… (……………………….€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Το κόστος παροχής των συμβατικών υπηρεσιών θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873 «αμοιβές νομικών 

προσώπων», του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019, του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

πολιτικής Ειδικός φορέας 49-130 Υπηρεσία Ασύλου. 

Το μηνιαίο-ετήσιο τίμημα παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων …………………. παραμένει 
σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής (ή μικρότερο που μπορεί να 
προκύψει για οποιονδήποτε λόγο) και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω 
ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 
388 Α.Κ. και των επομένων του. 

2. Λόγω του περιοδικού χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, βάσει 

τιμολογίου του Αναδόχου, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, μετά την έκδοση των αντιστοίχων τιμολογίων. Σε 

κάθε τιμολόγιο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης καθώς και η περιγραφή 

του συμβατικού αντικειμένου (περίοδος φύλαξης / Τμήμα). Το εκάστοτε τιμολόγιο, θα παραλαμβάνεται 

από την/τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της 

Υπηρεσίας, όπως ορίστηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με την/τις ………………………….. Απόφαση της Υπηρεσίας, 

και θα συντάσσονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Καλής εκτέλεσης Εργασιών, προς βεβαίωση της εκάστοτε 

παραλαβής και της ορθής παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.  

Η πληρωμή της αξίας του τιμολογίου στην Ανάδοχο θα πραγματοποιείται δια της αρμόδιας Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΔΟΥ), κατόπιν εκδόσεως χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στο όνομα της Αναδόχου, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και τη 

βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 
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σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). 

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο Ανάδοχος σε κάθε πληρωμή (ένα αντίτυπο θα παραδίδεται μαζί με 

το Τιμολόγιο στην Επιτροπή παραλαβής): 

 
α) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.  

β) Κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε το συγκεκριμένο μήνα.  

γ) Αντίγραφα των αδειών εργασίας και ποινικά μητρώα του προσωπικού ασφαλείας που απασχολήθηκε 
τον συγκεκριμένο μήνα (τους επόμενους μήνες μετά τον πρώτο αυτά προσκομίζονται μόνο για τους 
καινούργιους υπάλληλους που απασχολούνται στο έργο και όχι για τους παλιούς).  

δ)Πίνακα προσωπικού υποβεβλημένος στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού, 
τροποποιητικός/συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού υποβεβλημένος στην Επιθεώρηση Εργασίας.  

ε) Κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αποδεικτικά τραπέζης για την πληρωμή 
του.  

στ) ΑΠΔ ΙΚΑ και αποδεικτικό τραπέζης για την πληρωμή της ΑΠΔ.  

ζ) Έγγραφο της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο 
αριθμός IBAN (το έγγραφο αυτό προσκομίζεται πρωτότυπο, μια φορά).  

Πέραν των παραπάνω και εφόσον υπάρχει βάσει νόμου η υποχρέωση προσκόμισης και άλλων 
δικαιολογητικών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίζει.  

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου 
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την αναθέτουσα αρχή κατά τη 
διάρκεια σύναψης της σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου 
(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν 
τμήμα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα 
μέλη της ενώσεως/κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που 
αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως/κοινοπραξίας.  

3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, μέρος Β της 
διακήρυξης.  
 

Άρθρο 4ο 
Γλώσσα 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. Κάθε επικοινωνία μεταξύ του αναδόχου και της 
αναθέτουσας αρχής γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη 
της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη 
μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται 
το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.  
 

Άρθρο 5ο 
Τροποποίηση της σύμβασης 
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης (άρθρο 132 του ν.4412/2016).  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 

Άρθρο 6ο 
Παραλαβή και Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος.  
Σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016, αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους 
της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016: με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του N. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή και η επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν.4412/2016 και της παραγράφου 4, υποπαράγραφος θ του άρθρου 1 του 
ν.4375/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. Το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής 
Υποστήριξης εισηγείται στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης (κατά τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Ι, μέρος Α της Διακήρυξης) και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στην λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων της παρούσας και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 

Το Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης μπορεί, με απόφασή του να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 
από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, 
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ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, το Τμήμα 
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 
του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της σύμβασης (κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, μέρος Α της Διακήρυξης). Το ημερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για 
την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 
 

Άρθρο 7ο 

Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις αρχές που εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 1.7 με τίτλο «Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης» της 
διακήρυξης.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον αριθμό των υπαλλήλων και να παρέχει τις υπηρεσίες του για 

τις ώρες και μέρες όπως περιγράφονται στην παράγραφο για το αντικείμενο της σύμβασης και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει από προσωπικό του αναδόχου, 

κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της 

εργασίας του προσωπικού του. Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα στελέχη του θα επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τα στελέχη της αναθέτουσας αρχής ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει 

την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του 

προσωπικού του αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 

δύναται να γίνει μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 

προσόντων ή εμπειρίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή εγγράφως, 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες του στα κτήρια/χώρους όπως αυτά περιγράφονται 
στην ενότητα Α.1 του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης για κάθε τμήμα.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στην ενότητα Α.3 του 
Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη σύμβαση εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτή 
περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη διακήρυξη, την προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους 
της σύμβασης, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα, στη διακήρυξη και στην ισχύουσα νομοθεσία.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης Έναντι 
Τρίτων, αξίας διπλάσιας τουλάχιστον του συμβατικού τιμήματος και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο 
διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί με το οποίο θα καλύπτονται οι τυχόν υλικές ζημιές ή 
σωματικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από αμέλεια του προσωπικού της. Η σύμβαση θα 
θεωρηθεί άκυρη αν δεν κατατεθεί έγκαιρα το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με το συμβόλαιο θα 
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καλύπτονται ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις 
της Υπηρεσίας Ασύλου, στο εργαζόμενο σε αυτήν προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική 
αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής 
περιόδου. Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπεται απαλλαγή πρέπει να υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει , στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα 
καλύψει μέχρι το ποσό της απαλλαγής τις όποιες υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προκύψουν. Η 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον ανάδοχο και δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την καταβολή προς αυτόν της πρώτης μηνιαίας δόσεις του συμβατικού 
τιμήματος, να έχει εξοφλήσει τα τιμολόγια των δημοσιεύσεων των εφημερίδων που του αναλογούν.  
 
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή όλες τις πληροφορίες που θα του 

ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, σε 

περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα της σύμβασης δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της, να 

εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία της σύμβασης. Ο ανάδοχος 

λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να 

εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.  

9. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 

προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή ή σε τρίτους από 

την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο ανάδοχος προς την αποκατάστασή της.  

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή όλες τις πληροφορίες που θα του 

ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία της εκτέλεσης της σύμβασης.  

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με 

την εκτέλεσή της. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 

αφορούν στην σύμβαση (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  

12. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.  

13. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

14. Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καθώς και 

της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου. 

15. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου παροχής των συμβατικών υπηρεσιών λόγω μεταφοράς των 

εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής σε άλλο κτήριο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις 

υπηρεσίες φύλαξης στην νέα διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εκτός εάν 
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τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων στη νέα διεύθυνση είναι τέτοια, ώστε να καθιστούν ασύμφορη ή 

δυσχερή  την παροχή υπηρεσιών για κάποιο από τα μέρη. 

 

Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις και Ευθύνες της Υπηρεσίας 

Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Αναδόχου και του 
απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού, σε όλους τους χώρους της Υπηρεσίας που αφορούν την 
υλοποίηση της παρούσας κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες και ώρες. 

Η Υπηρεσία συμμετέχει στην υλοποίηση της παρούσας με δικό της στελεχιακό δυναμικό με στόχους: την 
αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου της σύμβασης, την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο 
όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς της Υπηρεσίας που είναι απαραίτητες 
για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση της παρούσας.  

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση της 
σύμβασης.  

Η Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώσει τον ανάδοχο για τυχόν επικείμενη αλλαγή στη διεύθυνση του 
τόπου παροχής των συμβατικών υπηρεσιών, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον εντός ενός (1) μηνός πριν 
την πραγματοποίηση της ως άνω αλλαγής. 

Η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο 
γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 9ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία την ……………………………….. 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ……………………….. Τράπεζας, ποσού …………….. € που αντιστοιχεί 
στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες 
από το συνολικό συμβατικό χρόνο, η οποία ισχύει μέχρι την επιστροφή της. Σε περίπτωση παράτασης του 
χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις από 
την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 10ο 

Υπεργολαβίες 

1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
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υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 11ο 

Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα  σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση της 
Υπηρεσίας την απαίτησή του  για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 
σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 

Άρθρο 12ο 

Εμπιστευτικότητα 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που υπαγορεύονται από τις Δημόσιες 

Αρχές και την τυχόν συμμετοχή του αναδόχου σε άλλους διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει 

την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά γραπτά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου αυτού και ορίζονται ως «Εμπιστευτικά», θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα 

αρχή κρατούν μυστική κάθε έγγραφη πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση 

της σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει 

αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού 

συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν 

γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις 

στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση 

του παρόντος έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον 

ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

Τόσο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής για πέντε (5) έτη, ο 

ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
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τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 

σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους χώρους 

που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την εκτέλεσή της, 

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχής για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις 

υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 

καθώς και του ν.2472/1997, όπως ισχύει, εφόσον δεν αντίκειται στον κανονισμό Ε.Ε. 2016/679. 

Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από τα ειδικά 

προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του κανονισμού Ε.Ε. 2016/679. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να μεταβάλει, διαγράψει πληροφορίες της αναθέτουσας αρχής χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια από της αναθέτουσας αρχής. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ανάδοχος επιστρέφει όλες τις πληροφορίες της αναθέτουσας 

αρχής και διαγράφει αυτές από τα υπολογιστικά συστήματα και φορητά αποθηκευτικά μέσα του. 

Εάν οποιαδήποτε στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν διαρρεύσει, ή πρόκειται να διαρρεύσουν 

πληροφορίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα, το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

ωρών, την αναθέτουσα αρχή. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράληψη του 

αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή 

αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της 

σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 

 

Άρθρο 13ο 

Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 

Σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν.4412/2016, σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 

άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

ν.4412/2016 και την σχετική παράγραφο της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Άρθρο 14ο 

Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 
άρθρου 68 του ν.3863/2010. 
3. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 

Άρθρο 15ο 

Ποινικές ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν.4412/2016, ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. Σε αυτή την περίπτωση η αναθέτουσα αρχή μπορεί εκτός από τις κυρώσεις που θα επιβάλλει να 
αναθέσει σε άλλο εργολάβο την εκτέλεση της εργασίας αυτής καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου 
αναδόχου κάθε επί πλέον διαφορά τιμής. 
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Άρθρο 16ο 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
Αντικατάσταση) της διακήρυξης και των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016, να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα 
που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 17ο 

Πτώχευση 

Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 

κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να 

αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται:  

(α) να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα, με έγγραφη δήλωσή της προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον 

εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή  

(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα 

εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης 

μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε 

κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από τον 

τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην 

Ένωση/Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε 

μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από 

τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

Άρθρο 18ο 

Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 

παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 

αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας 

προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος 

ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά 

απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες 

προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν κατέστη 
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εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Υπουργείο τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο 19ο 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά το πέρας της οριζόμενης διάρκειας της παροχής 

υπηρεσιών, της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος και θα έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις 

κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

Άρθρο 20ο 

Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέες Διατάξεις 
 
Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.  
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και τις διατάξεις οι οποίες 
απαριθμούνται στο προοίμιό της όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της παρούσας. 
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της οποίας κατισχύει 
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, 
ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 
α) η παρούσα σύμβαση  
β) η διακήρυξη του διαγωνισμού  
γ) η ……………… απόφαση κατακύρωσης 
δ) η ……………… προσφορά του αναδόχου 
 
Αφού συμφώνησαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, 
και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα τρία κατατέθηκαν στην Υπηρεσία 
Ασύλου και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
• Παράρτημα 1: Η υπ’ αριθ. πρωτ. …………………………………………………………….διακήρυξη της Υπηρεσίας 
Ασύλου.  
• Παράρτημα 2: Η από ……………………………. έγγραφη προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική 
Προσφορά). 
 
 

Για την Υπηρεσία Ασύλου Για την Ανάδοχο Εταιρεία 
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