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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θέμα: «Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών 
συσκευών X-Ray για την ανίχνευση εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα 
Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Α.Κ.Α.) Πειραιά και Μετεγκατάστασης» 

 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 
διαγωνισμού 

Ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία Αποσφράγισης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και 

προσφορών 

Χαμηλότερη Τιμή 19/10/2016 31/10/2016 (15:00) 1/11/2016 (10:00) 

CPV: 38582000-8 NUT: EL 304 , EL 307 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και 

καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Απριλίου 2014 , για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

3. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 

377/2015, 378/2015 και 840/2015  και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1042/2014, 

1048/2014 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 

516/2014. 

4. Τον Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

5. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων 

Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες 

διατάξεις». 

6. Τον Ν.3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 

Αθήνα, 19/10/2016 
Αρ. Πρωτ.: 17206 
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διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και 

λοιπές διατάξεις. 

7. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων». 

9. Τον Ν.4375/2016 «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 180/29-06-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005. 

12. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

13. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

14. Την ΚΥΑ 12118/20-10-2015 (ΦΕΚ 2338/τ.Β΄/30-10-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση της 

Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και 

υλοποίηση του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020». 

15. Την ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/τ.Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 

απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄/26-09-2014). 

16. Την ΥΑ 2514/07-10-2015 (ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/07-10-2015) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

17. Την ΥΑ 2952/11-11-2015 (ΦΕΚ 2521/τ.Β΄/23-11-2015) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 

δράσεις/έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 

2014−2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 

18. Την ΥΑ 15065/23-12-2015 (ΦΕΚ 2864/τ.Β΄/28-12-2015) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια της 

Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊσταμένους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Τμημάτων Οικονομικού, 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων και Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου». 

19. Την ΥΑ 82350 (ΦΕΚ 2451/τ.Β΄/09-08-2016) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 

Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης  και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας 

(TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

20. Την 9143/08-06-2016 Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης. 

21. Το 9848/24-06-2016 αίτημα Χρηματοδότησης του Γραφείου Εφαρμογής Προγραμμάτων του Τμήματος 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης για ένταξη της δράσης στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

22. Την 10436/06-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) Απόφαση Χορήγησης της δράσης «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας 

Ασύλου». 

23. Την 86522/22-08-2016 (ΑΔΑ: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ, ΑΔΑΜ: 16REQ005262651) Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για ένταξη του έργου «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή 

προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» στη ΣΑΕ 755/2 

(2016ΣΕ75520007). 

24. Το 102/21-09-2016 Αίτημα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (16REQ005262533). 

25. Την 16617/12-10-2016 (ΑΔΑ: Ω9Κ2465ΦΘΕ-ΦΨΚ) Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου. 

26. Την Ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας των Α.Κ.Α. Πειραιά και Μετεγκατάστασης με τον έλεγχο 

χειραποσκευών των αιτούντων διεθνή προστασία. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Προκηρύσσουμε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με αποκλειστικό κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ (€), «για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών 

συσκευών X-Ray για την ανίχνευση Εκρηκτικών, Όπλων και άλλων Επικίνδυνων αντικειμένων» για τις 

ανάγκες των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου Πειραιά και Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως περιγράφεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της 

παρούσας. Η προϋπολογισθείσα αξία είναι σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (46.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ή πενήντα 

επτά χιλιάδες σαράντα ευρώ (57.040,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο χρηματοδοτείται 

από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2014-2020 με 75% 

χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα. 

2. Η Υπηρεσία μας επιλέγει τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού καθώς η συνολική δαπάνη για τη 

προμήθεια είναι εντός του ορίου για τη διαγωνιστική αυτή διαδικασία και δεν υπάρχει πρόβλεψη 

προμήθειας ομοειδών δαπανών εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους που να υπερβαίνουν το όριο της 

συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασία. 

3. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από την δράση «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία 

και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» δυνάμει της 10436/06-07-2016 

απόφασης χορήγησης (ΑΔΑ: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) και συγκεκριμένα από το έργο 1 «Δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων» καθώς με τη συγκεκριμένη προμήθεια αναβαθμίζεται η ασφάλεια στα 

Α.Κ.Α. Μετεγκατάστασης και Πειραιά και διευκολύνεται ο έλεγχος των χειραποσκευών των επωφελούμενων 

με αποτέλεσμα την ταχύτερη πρόσβασή τους στις διαδικασίες Ασύλου. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις 

πιστώσεις της ΣΑΕ 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό 2016ΣΕ75520007 με τίτλο «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας 

Ασύλου» οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ δυνάμει της 86522/22-08-

2016 (ΑΔΑ: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

4. Οι προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Υπηρεσίας Ασύλου, οδός Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77 

Αθήνα, μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00, η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης 

υποβολής των Προσφορών. Οι Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 

επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας. 
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5. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει, 

εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Προκήρυξης. 

6. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψηφίου Αναδόχου. 

7. Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 στην έδρα 

της Υπηρεσίας Ασύλου, οδός Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα. Η αποσφράγιση διενεργείται από την 

επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.  

8. Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, παρά μόνο σε κρατήσεις σε 

ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και επί των κρατήσεων αυτών 3% υπέρ 

Χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας 

προμήθειας θα παρακρατείται φόρος (επί της καθαρής αξίας, 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή 

υπηρεσιών). 

9. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτή Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 

Z. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

 

10. Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ' αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 

τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου και συγκεκριμένα από την κα. Μαρία Καραπαναγιώτου (Τηλ.: 

2106988544, E-mail: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr). Η παρούσα δημοσιεύεται στη Διαύγεια 

(www.diavgeia.gov.gr), στο ΚΗΔΜΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ηλεκτρονική σελίδα της Υπηρεσίας 

Ασύλου στο διαδίκτυο (www.asylo.gov.gr). 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Μέλη Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

2. Γραφείο Διαχείρισης, Προγραμματισμού Αξιολόγησης & Υποστήριξης του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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3. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 

  

Αντικείμενο 
Προμήθειας 

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συσκευών X-Ray 
για την ανίχνευση εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα 
Α.Κ.Α. Πειραιά και Μετεγκατάστασης: 

Κωδικός Είδος Ποσότητα 
Προϋπολο. 
Μοναδιαία 

αξία 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 X-Ray 2 23.000,00 46.000,00€ 

Σύνολο 46.000,00€ 

 Προϋπολογισθείσα Αξία με Φ.Π.Α.: 57.040,00 € 

Προϋπολογισμός 
Σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (46.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή πενήντα 
επτά χιλιάδες σαράντα ευρώ (57.040,00€) με Φ.Π.Α. 24%,  το οποίο είναι και το 
ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν. 

Πιστώσεις 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με 
κωδικό 2016ΣΕ75520007 με τίτλο «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή 
προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» οι 
οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ δυνάμει της 
86522/22-08-2016 (ΑΔΑ: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Διάρκεια 
Σύμβασης -  

Τόπος 
παράδοσης 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τεσσάρων (4) μηνών. Στο διάστημα αυτό θα 
πρέπει να παραδοθεί η προμήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου. 
Οι συσκευές θα τοποθετηθούν σε πλήρη λειτουργία σε χώρο που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία, χωρίς κανένα κόστος για την Υπηρεσία στις διευθύνσεις: 

  Ένα (1) X-Ray στο ΑΚΑ Πειραιά της Υπηρεσίας Ασύλου στη διεύθυνση Ναυάρχου 
Νοταρά 106, Τ.Κ.: 185 35, Πειραιάς 

 Ένα (1) X-Ray στο ΑΚΑ Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου στη διεύθυνση 
Δωδεκανήσου 6, Τ.Κ.: 174 65, Άλιμος 

Κρατήσεις 

 Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων παρά μόνο 
σε κρατήσεις σε ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και επί 
των κρατήσεων αυτών 3% υπέρ Χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% υπέρ ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου. 

 Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας προμήθειας θα παρακρατείται φόρος  
(επί της καθαρής αξίας, 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά 

φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση Νομικών Προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού. 

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

1.3.1. H λέξη Προσφορά ή Αίτηση Συμμετοχής. 

1.3.2. H επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

1.3.3. O τίτλος της σύμβασης. 

1.3.4. H καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής). 

1.3.5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

1.4. Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρείς (3) υποφάκελοι και ειδικότερα οι εξής: 

1.4.1. Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Στον φάκελο αυτό θα περιλαμβάνονται όλα 

τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.   

1.4.2. Ο φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Στον φάκελο αυτό θα περιλαμβάνεται Υπεύθυνη 

Δήλωση που να αναγράφει ότι τα προσφερόμενα υλικά τηρούν τις ελάχιστες αιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές και εγγυήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄. 

1.4.3. Στο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οι προσφερόμενοι θα περιλαμβάνουν τον 

αντίστοιχο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συμπληρωμένο με τα στοιχεία της οικονομικής τους 

προσφοράς, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας προκήρυξης. 

1.4.4. Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ. 3 του 

Ν.4412/2016 εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

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.  
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1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

1.7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση 

του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 

από το αρμόδιο όργανο. 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Για τη διενέργεια, την αξιολόγηση των ενστάσεων και την παραλαβή των προμηθειών αρμόδιες είναι οι 

επιτροπές που προβλέπονται στην 16617/12-10-2016 (ΑΔΑ: Ω9Κ2465ΦΘΕ-ΦΨΚ) Απόφαση της Διευθύντριας 

της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως αυτή 

τροποποιείται. 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

3.1  Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και εκδίδονται 

από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

3.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

3.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4412/2016. 

3.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. 

3.5 Τα αντικείμενα της προμήθειας θα πρέπει να καλύπτονται από δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας 

(on site – επί τόπου), αρχομένης από την ημερομηνία της παραλαβής με μέγιστο χρόνο αποκατάστασης 

βλάβης 15 ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση να καλύπτει εξ’ ολοκλήρου όλες τις βλάβες (εργασία και 

ανταλλακτικά) που προέρχονται από κατασκευαστική ανωμαλία ή ατέλεια. Κατά την παράδοση του 

εξοπλισμού να διενεργηθεί ενημέρωση στους χειριστές που θα υποδείξει η Υπηρεσία και που θα αφορά την 

ορθή χρήση και λειτουργία της κάθε συσκευής, άρση βλαβών πρώτου επιπέδου, καθώς επίσης να 

παραδοθούν εγχειρίδια χειρισμού. Η εκπαίδευση να γίνει στην Ελληνική γλώσσα από έμπειρο και 

πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας. 

3.6 Η Εταιρία και ο κατασκευαστής θα πρέπει να εγγυώνται την διάθεση παρελκόμενων και ανταλλακτικών 

για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής. 

 

4. ΤΙΜΕΣ 

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής: 

1. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
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2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενες προμήθειες. (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

3. Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του προμηθευτή, μέχρι και την παράδοση και 

εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση 

μπορεί να εγερθεί.  

4.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής. 

4.4. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν 

σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

4.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.6. Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, παρά μόνο σε κρατήσεις σε 

ποσοστό 0,06% υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων και επί των κρατήσεων αυτών 3% υπέρ 

Χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας 

προμήθειας παρακρατείται φόρος (επί της καθαρής αξίας, 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή 

υπηρεσιών). 

4.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Τεχνικών Προσφορών». 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών δημόσια την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

Αποσφραγίζεται αρχικά ο κυρίως φάκελος προσφοράς, στην συνέχεια ο φάκελος «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» όπου η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μονογράφει όλα τα φύλλα και αξιολογεί τα 

υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο τμήμα Α 

του Παραρτήματος Γ΄, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 

Στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της «Τεχνικής προσφοράς» όπου η Επιτροπή μονογράφει όλα τα 

φύλλα και γνωμοδοτεί ποιες από τις κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές. 

Στο τέλος και κατά την κρίση της Επιτροπής αποσφραγίζεται ο φάκελος της «Οικονομικής προσφοράς» 

σύμφωνα με το α. 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,  μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα φύλλα και 

αξιολογούνται οι προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής από όπου και προκύπτει ο «προσωρινά ανάδοχος». 

 

5.2 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης και ενημέρωση συμμετεχόντων 

Αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των 

Οικονομικών Προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η προσωρινή 

κατακύρωση και το διαβιβάζει προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο 
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του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων. Η απόφαση κοινοποιείται (μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος) στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

  

5.3 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στον προσωρινά ανάδοχο 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων 

τυχόν υποβληθείσων ενστάσεων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.6 της παρούσας προκήρυξης,  ο 

προσωρινά ανάδοχος καλείται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας σφραγισμένα σε φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Τμήμα Β του Παραρτήματος Γ΄της 

παρούσας Προκήρυξης. 

 

5.4  Μη υποβολή «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα ανωτέρω απαιτούμενα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά ή κριθούν ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 

5.5 Αποσφράγιση  και Αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού παραλαμβάνει το σφραγισμένο φάκελο με τα επιμέρους απαιτούμενα 

σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά κατακύρωσης και στην συνέχεια τον αποσφραγίζει. 

Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ως προς την πληρότητα και νομιμότητά τους, συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την 

ανάδειξη αυτού στον οποίο  πρόκειται να γίνει η οριστική κατακύρωση και το διαβιβάζει στον Προϊστάμενο 

του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση 

έγκρισης - οριστικής κατακύρωσης. 

 

5.6 Κοινοποίηση Απόφασης Κατακύρωσης στους Προσφέροντες 

Η Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών. 

 

5.7 Πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης, όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 3.2 της παρούσας Προκήρυξης. 
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Το ύψος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή 

συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται 

στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

 

5.8 Υπογραφή Σύμβασης  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και του αναδόχου υπογράφεται η 

σύμβαση.  

Η σύμβαση υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας Προκήρυξης, συνάπτεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, κατά τα οριζόμενα στο άρθρου 135 του ιδίου 

νόμου. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Προκήρυξης, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των ζητούμενων προϊόντων και τουλάχιστον τα εξής:  

 τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

 τα συμβαλλόμενα μέρη, 

 την περιγραφή των προϊόντων και την έκταση (ποσότητα) αυτών, 

 την τιμή, 

 τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ζητούμενων προϊόντων, 

 τις τεχνικές προδιαγραφές, 

 τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 

 τις προβλεπόμενες ρήτρες, 

 τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές, 

 τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

5.8.1 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, 

προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

5.8.2 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής.  

5.8.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύμβαση.  

2. Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη προμήθεια.  

3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις  ή 

εκπτώσεις. 

4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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5.9 Ενστάσεις 

5.9.1 Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, έχουν δικαίωμα ένστασης κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης 

κατά της Προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

5.9.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

5.9.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Επιτροπή Ενστάσεων.  

 

5.10 Πρόσβαση συμμετεχόντων  

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται αμέσως μετά την 

λήξη της συνεδρίασης την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών σε διάρκεια που θα οριστεί εκείνη την 

στιγμή και κατόπιν εκτιμήσεως από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα 

υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί, για το σκοπό αυτό η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού. 

 

6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

6.1 Η παρούσα Προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από 

το Ελληνικό Δίκαιο.  

6.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Προκήρυξης και στην εκτέλεση της 

Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

7.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει, τον υπό προμήθεια εξοπλισμό στις 

παρακάτω διευθύνσεις, με δικές του δαπάνες και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση: 

 Στο Α.Κ.Α. Πειραιά της Υπηρεσίας Ασύλου, στη διεύθυνση: Ναυάρχου Νοταρά 106, Τ.Κ.: 185 35, Πειραιάς 

 Στο Α.Κ.Α. Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας, Ασύλου στη διεύθυνση: Δωδεκανήσου 6, Τ.Κ.: 174 65, Άλιμος 

7.2.  Ο  χρόνος παράδοσης ορίζετε σε τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης 

για όλα τα είδη του εξοπλισμού. 

7.3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, o οποίος αν δεν 

κάνει γνωστά με έγγραφό της στην αρμόδια Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, τα περιστατικά που 

αποδεικνύουν την ανωτέρα βία εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων 
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ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να 

επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ’ αυτή.  

Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας για οποιοδήποτε 

λόγο. 

 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ 

8.1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό 

2016ΣΕ75520007 με τίτλο «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της 

επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο 

σκέλος του ΠΔΕ δυνάμει της 86522/22-08-2016 (ΑΔΑ: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα 

γίνει με την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία Ασύλου, μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών. 

8.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6 του παρόντος 

Παραρτήματος της παρούσας Προκήρυξης. 

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

127 του Ν.4412/02016 και περιγράφονται στην παράγραφο 5.6 του παρόντος Παραρτήματος.  

 

10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει, από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής με 

τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών ή εργασιών κατά περίπτωση. 

 

11. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

11.1 Στους Συνοπτικούς  Διαγωνισμούς σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.4 του Ν.4412/2016 αν ο προσωρινός 

ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των δικαιολογητικών εφόσον ζητηθούν από την Προκήρυξη και περιγράφονται στο άρθρο 80 του 

Ν.4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

11.2  Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι 

προσφορές που έχουν κριθεί ως παραδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

Προκήρυξης.  

11.3. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή αξιολογούνται οι προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής από όπου και προκύπτει ο 

«προσωρινά ανάδοχος». 

11.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016. 
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12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, βάση των όσων ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

 
 
13. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

13.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας χωρίς 

καμία περαιτέρω αποζημίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της συμβατικής περιόδου.  

13.2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 

αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

13.3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.  

13.4. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς προμήθεια ειδών και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

13.5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

13.6. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

13.7. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή της, να την 

ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν, 

εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με 

το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

13.8. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, ξεχωριστό φάκελο με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 

άρθρο 93 του Ν.4412/2016 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την 

προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο 

αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:  

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα 

σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό 

τους οποίους μπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

 όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικότερα οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς 

είναι αληθή. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία:  

 να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 

 να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

α) δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (του Ν.4412/2016) για τις οποίες ο 

οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλειστεί.  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

 να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη.  

 να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της κρίσης της Επιτροπής.  

 Να δηλώνεται εάν ισχύουν ή όχι τυχόν νομικοί περιορισμοί για την λειτουργία της επιχείρησης και εάν 

του έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε 

για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το 

χρονικό αυτό διάστημα. 

4. Εφόσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους 

σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 να συμπεριλαμβάνουν μέσα στο φάκελο το Παραστατικό 

Εκπροσώπησης.  

5. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα  δικαιολογητικά σύστασής τους, συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.:  

 ΦΕΚ σύστασης,  

 Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού,  

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή απόφαση των 

εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  
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 Πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή απόφαση των εταίρων περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, όπου μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 

του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

 Πιστοποιητικό Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών περί τροποποιήσεων του καταστατικού, εκδοθέν το τελευταίο τρίμηνο πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, 

 Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. απαιτείται επιπλέον και ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ 

διοικητικού συμβουλίου.  

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:  

 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,  

 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά 

πιστοποιητικά.  

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:  

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού επιπλέον να καταθέσει:  

 Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την 

περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. 

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας με το οποίο:  

 να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία,  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της 

Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου,  

 συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και 

των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

και των μελών της έναντι της Υπηρεσίας. 

Για οποιαδήποτε άλλα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω προαναφερθέντα, θα πρέπει 

να υποβληθούν τα κατά το νόμο δικαιολογητικά σύστασής τους από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από 

νομίμως εξουσιοδοτημένο άλλο πρόσωπο. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του προσφέροντος στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής του εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά. 
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Β. ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα (από όλους τους φορείς ασφάλισης). Πιστοποιητικό αρμόδιας 

κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας (π.χ. 

Ι.Κ.Α.) και επικουρικής (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.)] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για: 

 Κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι: 

(1) 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 σελ.42), 

(2) δωροδοκία, όπως αυτή 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-

06-1997 σελ.1) και στην παράγραφος 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31-07-2003, 

σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

(3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 316 της 27-11-1995 σελ.48), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/03-03-2000), 

(4) 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 (EE L 164 της 22-06-2002, σελ.3), ή ηθική αυτουργία ή 

συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(5) 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 σελ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/05-08-

2008), 

(6) 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 15-04-2011, σελ.1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (ΦΕΚ 215/τ.Α΄/11-10-2013), 

 Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

 Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 

επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 

5. Αναλυτική Περιγραφή των Τεχνικών Προδιαγραφών των προσφερόμενων προϊόντων. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του «προσωρινά ανάδοχου» στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων εδαφ. 3 και 4 παρούσης παραγράφου, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της Χώρας 

που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικό πιστοποιητικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Συσκευές X-Ray για την Ανίχνευση Εκρηκτικών, Όπλων και άλλων Επικίνδυνων Αντικειμένων : 

1. Μέγιστες διαστάσεις ελεγχόμενου αντικειμένου 53cm πλάτος x 32cm ύψος. 

2. Ταχύτητα ιμάντα 0,2m/sec, μέγιστο φορτίο ιμάντα 60 κιλά ομοιόμορφα κατανεμημένο. 

3. Επιλογή λειτουργίας ιμάντα Auto-Reverse αυτόματης επιστροφής του ελεγχόμενου αντικειμένου στην 

πλευρά εισόδου. 

4. Να περιλαμβάνεται ειδικό πληκτρολόγιο και οθόνη LCD≥19 ιντσών. 

5. Διαχωρισμός υλικών σε οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα τον ατομικό τους αριθμό και ανάλογα με 

το πάχος τους. Η φωτεινότητα των χρωμάτων να μεταβάλλεται με το πάχος. 

6. Εξειδικευμένο λογισμικό, αυτόματης υποβοήθησης του χειριστή για την ανίχνευση εκρηκτικών, το οποίο 

να λειτουργεί αυτόματα με μία διέλευση του αντικειμένου, χωρίς σταμάτημα και χωρίς παρέμβαση από τον 

χειριστή. Η ανίχνευση να γίνεται βάσει του επιλεγμένου καναλιού ανιχνευσιμότητας από σύνολο 15 

διαθέσιμων καναλιών.  

7. Αυτόματη αποκάλυψη αντικειμένων που είναι κρυμμένα πίσω από άλλα με υψηλή απορρόφηση στην 

ακτινοβολία. 

8. Να είναι απολύτως ασφαλές για χειριστές, κοινό, ελεγχόμενα τρόφιμα, φάρμακα, φωτογραφικά (ASA 

1600) και ιατρικά films (για κατ’ ελάχιστον 20 διελεύσεις), laptops κ.λπ. με ανάλογη πιστοποίηση από 

ανεξάρτητους Ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης (TÜV).  

9. Δόση ακτινοβολίας στο αντικείμενο ανά έλεγχο 0,8μSv με ανώτατο επιτρεπτό όριο τα 2μSv. 

10. Λειτουργία ζουμ με μέγιστη μεγέθυνση x16 και σε βήματα x0,1. Μικρογραφία μεγεθυμένης περιοχής επί 

του αντικειμένου για υποβοήθηση του χειριστή. 

11. Δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών φίλτρων εικόνας ταυτόχρονα με προγραμματιζόμενα πλήκτρα χωρίς 

σταμάτημα του ταινιόδρομου. 

12. Ανιχνευσιμότητα σύρματος χαλκού. Διείσδυση σε ατσάλι 14 mm. 

13. Λογισμικό που να  επιτρέπει την αποθήκευση, οργάνωση, ανάκληση και αρχειοθέτηση τουλάχιστον 

20.000 εικόνων στον εσωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εξαγωγή των εικόνων μέσω τη θύρας USB σε 

memory sticks και σκληρούς δίσκους. 

14. Ενσωματωμένος υπολογιστής με τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής minimum 2,8GHz Intel Core Duo 

ή αντίστοιχος - Σκληρός δίσκος 250GB - RAM 1GB - Δύο (2) θύρες  - USB - Λειτουργικό σύστημα: Linux 

15. Οθόνη LCD≥19’’ υψηλής ευκρίνειας, flicker free, 1280x1024/75Hz. 

16. Η γεννήτρια ακτίνων Χ να είναι μονομπλόκ με ενσωματωμένη την λυχνία, τον μετασχηματιστή Υ/Τ, και το 

ανορθωτικό τάσης. Ψυκτικό έλαιο μη τοξικό. 

17. Να μεταφέρεται εύκολα με βάση που διαθέτει ρόδες, ενώ να σταθεροποιείται στην τελική θέση με τους 

διαθέσιμους ορθοστάτες. 

18. Τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 & 14001. Η 

προσφερόμενη συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE. 

19. Μενού χειρισμού και ρυθμίσεων στα Ελληνικά και σε άλλες γλώσσες κατ’ επιλογήν. 

20. Διαστάσεις συσκευής: 1200mm μήκος, 705mm πλάτος, 726mm ύψος, ύψος ιμάντα 782,5mm από το 

έδαφος. 

21. Τροφοδοσία 230VAC, (+10%/-15%), 50HZ (±3Hz), κατανάλωση 0,4kVA. 

22. Θερμοκρασία λειτουργίας 0oC έως +40oC και υγρασία μέχρι 90%. 

23. Θερμοκρασία αποθήκευσης -20oC έως +60oC και υγρασία μέχρι 90%. 

24. Η συσκευή εφόσον λειτουργεί υπό τις παραπάνω συνθήκες να είναι σχεδιασμένη για 24ωρη λειτουργία 

με κύκλο εργασίας 100% χωρίς να μεταβάλλονται τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

Είδος παροχής: «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συσκευών X-Ray για την ανίχνευση 
εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Α.Κ.Α.) 
Πειραιά και Μετεγκατάστασης». 

Στην Αθήνα, σήμερα, την ………………………………… 2016, ημέρα ……………………. , στα γραφεία της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οδό Π. 

Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, μεταξύ: 

Αφενός: 

της Υπηρεσίας Ασύλου (Α.Φ.Μ.: 090169846, Δ.Ο.Υ.: ΙΒ΄ Αθηνών) νομίμως εκπροσωπουμένης [σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της Υ.Α. 15065/28-12-2015 (ΦΕΚ 2864/τ.Β΄/28-12-2015)] για την υπογραφή της παρούσας από τον 

αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, κο. 

Θεοφάνη Παπαδόπουλο, κι εφεξής θα αποκαλείται «Υπηρεσία» ή «Αναθέτουσα Αρχή», 

και αφετέρου: 

της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………..» που εδρεύει στην οδό……………………., Τ.Κ. 

………………, ………………………………., με Α.Φ.Μ.: ………………………., Δ.Ο.Υ.: …………………………., όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την …………………………………………… (Α.Δ.Τ.: ……………………..), και η οποία (εταιρεία) εφεξής θα 

αποκαλείται  «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής», 

και έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10436/06-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) Απόφαση Χορήγησης της δράσης 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της 

Υπηρεσίας Ασύλου». 

2. την υπ’ αριθ. πρωτ. 86522/22-08-2016 (ΑΔΑ: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για ένταξη του έργου «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία 

και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» στη ΣΑΕ 755/2 (2016ΣΕ75520007). 

3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………………. Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου. 

4. την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………………….. προσφορά της εταιρείας «………………………………………………………...» 

5. την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………………….. (ΑΔΑ:………………………………….) απόφαση κατακύρωσης 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

σε συνέχεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. …………………………………… (ΑΔΑ: …………………………………… και ΑΔΑΜ: …………………………………….) 

απόφαση («Η Προκήρυξη»), κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ’ αριθ. πρωτ. ………………………………………… 

(ΑΔΑ: ………………………………………………….) απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση») και γνωστοποιήθηκε στον 

Ανάδοχο, ότι αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «………………………………………………….» σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, του αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης και της 

Προσφοράς του. 

Αθήνα, …./…./2016 
Αρ. Πρωτ.: ………… 
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Άρθρο 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συσκευών X-

Ray για την ανίχνευση εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα Αυτοτελή Κλιμάκια 

Ασύλου (Α.Κ.Α.) Πειραιά και Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου όπως περιγράφονται στον 

συνημμένο στο τέλος της παρούσας σύμβασης πίνακα, στο συνολικό ποσό των .................€ (ολογράφως και 

αριθμητικώς) χωρίς Φ.Π.Α. ή ……………………………€ (ολογράφως και αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

 
Άρθρο 2 

Τεχνικές προδιαγραφές - Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών 

Τα είδη της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή ορίζονται όπως στον παρακάτω πίνακα 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΑΡΚΑ – 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

     
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συνολική καθαρή αξία)   
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.   

Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνει την αξία των ανωτέρω ειδών καθώς και  το 
αντίστοιχο Φ.Π.Α. 

Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι καινούρια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Άρθρο 3 

Χρόνος,  Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης ειδών. 

Οι συσκευές θα τοποθετηθούν σε πλήρη λειτουργία στην θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς κανένα 

κόστος για την Υπηρεσία στις διευθύνσεις: 

  Ένα (1) X-Ray στο Α.Κ.Α. Πειραιά της Υπηρεσίας Ασύλου στη διεύθυνση Ναυάρχου Νοταρά 106, Τ.Κ.: 185 

35, Πειραιάς. 

 Ένα (1) X-Ray στο Α.Κ.Α. Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 6, Τ.Κ.: 174 

65, Άλιμος. 

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών, από την επομένη της υπογραφής της 

παρούσας σύμβασης.  

 

Άρθρο 4 

Παραλαβή ειδών 

Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής που 

έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας με τη σύνταξη σχετικής 

βεβαίωσης - πρακτικού. 

 

Άρθρο 5 

Τεχνική Εξυπηρέτηση - Συντήρηση - Ανταλλακτικά 
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1. Ο Προμηθευτής εγγυάται  τεχνική εξυπηρέτηση, συντήρηση, ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) 

τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών, καθώς και να ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης 

ανταλλακτικών - αν ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 15 ημέρες), με λογική αναπροσαρμογή των 

τιμών (κατά τα κρατούντα στην Ελληνική αγορά). 

2. Τα αντικείμενα της προμήθειας καλύπτονται από δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας (on site – επί 

τόπου), αρχομένης από την ημερομηνία της παραλαβής με μέγιστο χρόνο αποκατάστασης βλάβης 15 

ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση να καλύπτει εξ’ ολοκλήρου όλες τις βλάβες (εργασία και ανταλλακτικά) 

που προέρχονται από κατασκευαστική ανωμαλία ή ατέλεια. Κατά την παράδοση του εξοπλισμού θα 

διενεργηθεί ενημέρωση στους χειριστές που θα υποδείξει η Υπηρεσία και που θα αφορά την ορθή χρήση και 

λειτουργία της κάθε συσκευής, άρση βλαβών πρώτου επιπέδου, καθώς επίσης θα παραδοθούν εγχειρίδια 

χειρισμού. Η εκπαίδευση να γίνει στην Ελληνική γλώσσα από έμπειρο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό 

της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 6 

Πληρωμή 

Η παρούσα δαπάνη συνολικού ποσού ύψους ……………………. € (ολογράφως και αριθμητικώς) χωρίς Φ.Π.Α. ή 

……………………€ (ολογράφως και αριθμητικώς) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει τις 

πιστώσεις της ΣΑΕ 755/2 (2016ΣΕ75520007) δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 86522/22-08-2016 (ΑΔΑ: 

6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για ένταξη του έργου 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της 

Υπηρεσίας Ασύλου». Η πληρωμή των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 7 

Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος 

Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων παρά μόνο σε ποσοστό 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επί του καθαρού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, 4% για 

προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/94, 

όπως ισχύουν. 

 

Άρθρο 8 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, η προμηθεύτρια εταιρεία 

κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία: 

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και 

κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 
Άρθρο 9 

Αριθμός Ημερομηνία Τράπεζα έκδοσης Ποσό Υπέρ της εταιρείας 
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Υπεκμίσθωση προμήθειας - Εκχώρηση δικαιωμάτων 

Η ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε άλλον την προμήθεια της 

παρούσας σύμβασης. Επίσης, δε δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά της, που απορρέουν από αυτή τη 

σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10 

Καταγγελία σύμβασης 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο προμηθευτής, καθ' 

οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες 

υποχρεώσεις της, η δε η προμηθεύτρια εταιρεία, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την 

πληρωμή του οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος. 

 

Άρθρο 11 

Βαρύτητα εγγράφων 

Οι σχέσεις της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα 

νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το έργο. 

Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται 

ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή 

στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω 

αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:  

1. Η παρούσα σύμβαση. 

2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. …………………………. Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου,  

3. Η προσφορά του Προμηθευτή. 

Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον 

ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 

 

Άρθρο 12 

Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ' ολοκλήρου την προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία αν 

δεν κάνει γνωστά με έγγραφο της στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 

20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική 

εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα 

δικαιώματά της που προκύπτουν απ' αυτή. 

Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για 

οποιοδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 13 

Τροποποιήσεις - Προσθήκες 
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Η Υπηρεσία μπορεί, οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον Προμηθευτή να 

αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφ' όσον αυτό δεν 

συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου. 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 14 

Λοιποί όροι 

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ' αναφερόμενα στην υπ’ 

αριθ. πρωτ. ………………………………. Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και τη σχετική προσφορά του Προμηθευτή. 

 

Άρθρο 15 

Επίλυση διαφορών - Διατάξεις 

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από 

τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ € (ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτικό) 

Εκδότης: _________________  

Ημερομηνία Έκδοσης:_______ 

 

Προς: την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

Εγγύηση µας υπ’ αριθμόν………………………………………………. για ……………………..€ (ΕΥΡΩ)  

 

Με την παρούσα εγγυούμαστε, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο 

και ως αυτοφειλέτες υπέρ (Σε περίπτωση µεμονωμένης εταιρείας/φορέα : της Εταιρείας/φορέα …………… 

Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.: ………) 

(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών/Φορέων) 

1. ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

2. ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

3. ……………… 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 ………….………………. (ημερομηνία διενέργειας) µε αντικείµενο 

…………………………………………………..…… και για κάθε αναβολή αυτού συνολικής αξίας ………….……........, σύμφωνα 

µε τη µε αριθμό............................................. Προκήρυξή σας.  

 

Παραιτούμαστε από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των µη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού 

Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

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.  

Για την καταβολή της εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

..................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτημά την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 

δικαστική µεσεγγύηση.  

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. Μέχρι τότε, θα 

παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμαι υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και τα 

ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί 

από το Υπουργείο Οικοκυρικών για την Τράπεζά µας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 
  

16PROC005263440 2016-10-19

ΑΔΑ: ΩΝΣ9465ΦΘΕ-4ΜΖ



 
 

 
26 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

1 X-Ray 2   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συνολική καθαρή αξία)  
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.  
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