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ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 
 

1. Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, του  Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 
147, Α’/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)». 

2. Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247), 

3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α/45). 

4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου  2016 για την 
καθιέρωση του Τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 
όπως αυτό ενσωματώθηκε στο άρθρο 79 του ν.4412/2016. 

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), 

6. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε 
με τον Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄154) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38) 

7. Του Ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7) «΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.».  

8. 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 

9. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ  Α΄20 ) «Σύσταση  και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει. 

10. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Τα άρθρα 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 

12. Την υπ΄ αριθμ. Υ5 /27.1.15 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 204) «Σύσταση θέσεων 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

13. Την αριθ. πρωτ. 15065/23-12-2015 (ΦΕΚ 2864/τ.Β’/2015) Απόφαση περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων από Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην 
Διευθύντρια και τους Αναπλ. Προϊσταμένους των Τμημάτων Οικονομικού, Διαχείρισης κα 
Εφαρμογής Προγραμμάτων και Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.  

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

15. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2015) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό». 

16. Του Ν.2198/94(ΦΕΚ Α΄ 43) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 24. 

17. Του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 
99/93/Ε.Κ. Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές». 

18. Του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με 
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και 
της διατάξεις». 

19.  Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών της εμπορικές 
συναλλαγές». 
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20. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

21. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως ισχύει 

22. Του Π.Δ. 113/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 194 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
23. Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

όπως ισχύει 
24. Του Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και 
άλλες διατάξεις». 

25. Του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών 
Υπηρεσιών και της διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 

26. Του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 
Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013). 

27. Της με αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

28. To 85762/03-12-2014 (αριθ. διεκπεραίωσης 55898) έγγραφο του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με 
το οποίο καταργούνται οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες που αφορούν προμήθειες, 
εργολαβίες, εργασίες, πάγια αντιμίσθια κτλ.  

29. Την αριθ. πρωτ. 930/4-2-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί ανανέωσης της θητείας της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου για 
τρία έτη. 

30. Της αριθμ . 16617/12-10-2016 Απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 
Ω9Κ2465ΦΘΕ-ΦΨΚ) με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση - συγκρότηση Επιτροπής Α) 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης, Β) Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και 
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997, Γ) Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών 
και εκτελούμενων εργασιών και της Καταστροφής ακατάλληλου υλικού λόγω φθοράς ή 
παλαιότητας, Δ) Συντήρησης κι Επισκευής υπηρεσιακών αυτοκινήτων / δικύκλων. 

31. Το άρθρο 2 παρ.7 της από 26-1-2013 Σύμβαση Παραχώρησης χρήσης ακινήτων της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. στο Υ.Δ.Τ.Π.Π. 

32. Την αναγκαιότητα αντικατάστασης των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων προκειμένου να 
βελτιωθεί η λειτουργικότητα, η ηχομόνωση , θερμομόνωση και υδατοστεγανότητα του 
κτιρίου Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στην Αθήνα. 

33. Το από 29/9/2016 αίτημα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης προς το Τμήμα 
Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου με αριθμό ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 16REQ005192062 

34. Την υπ αριθμ 17369/20-10-2016 Απόφασης της Διευθύντριας υπηρεσίας Ασύλου με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
κουφωμάτων αλουμινίου για το  κτίριο Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. 

35. Την με αριθμ. πρωτ. 16092/6-10-2016  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Υ.Δ.Ε. 96208  
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίνεται η 
ανάληψη υποχρέωσης ποσού 42532,00 € (ΑΔΑΜ: 16REQ005192062 και ΑΔΑ 
69ΜΥ465ΦΘΕ-Ο3Τ) για το έτος 2016 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1311 . 
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ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο προμήθειας 
 
Προμήθεια (αγορά) κουφωμάτων αλουμινίου για το κτιρίου Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους 34.300,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει : 
 
Α) την αποξήλωση των παλαιών μεταλλικών πλαισιωτών κουφωμάτων (πλαίσια και υαλοπίνακες) 
Β) την προμήθεια και μεταφορά στο σημείο τοποθέτησης και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σε 
οποιοδήποτε ύψος από το φυσικό έδαφος και με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού ή άλλου μέσου 
Γ) τη στεγάνωση και καλή λειτουργία των κουφωμάτων αλουμινίου 
Δ) τυχόν εργασίες αποκατάστασης  ζημιών που προκλήθηκαν από την αποξήλωση των παλαιών κουφώματων 
Ε) την απομάκρυνση των αποξηλωμένων κουφωμάτων 
 
Τα προς προμήθεια αντικείμενα περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος και ποσότητα στο Παράρτημα Α, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος 
διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των σαράντα δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (€ 42532,00 .) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου ( ΚΑΕ 1311) 
 
 
 
 
ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – παραλαβή Διακήρυξης 
1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Υπηρεσία Ασύλου ) είναι τα ακόλουθα: 
Διεύθυνση:                                                                          Π. Κανελλοπούλου 2 
Τοποθεσία / Πόλη:                                                      Αθήνα 
Χώρα                                                                             Ελλάδα 
Ταχυδρ. Κώδικας                                                         10177 
Τηλέφωνο:                                                                    210 6988548 
Τηλεομοιοτυπία:                                                          210 6988586 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
Ιστοσελίδα                                                                    www.asylo@.gov.gr 
 
2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται  στην ανωτέρω 
διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-15.00. Για την παραλαβή της Διακήρυξης 
δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.asylo@gov.gr διατίθεται 
ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη.  
 
ΆΡΘΡΟ 5– Διευκρινίσεις Διακήρυξης 

 
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι 31/10/2016  Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς  και το αργότερο μέχρι 01/11/2016 Οι 
παρεχόμενες  απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των 
ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται 
άμεσα στην ιστοσελίδα www.asylo@.gov.gr 
 

2. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας από τους 
υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΆΡΘΡΟ 6 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής –  Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού – 
Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 
 
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των 
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από 
την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους δικαίωμα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας για την εν λόγω προμήθεια. Στην περίπτωση των ενώσεων προμηθευτών δεν απαιτείται να 
έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της 
κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του 
εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας.  

3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο 
Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης. 

4. Προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει 
συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών 
προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής κοινής 
προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, αυτός ο λόγος αποκλεισμού ισχύει για καθένα από τα μέλη της 
ένωσης. Εάν συντρέχει και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το 
διαγωνισμό. 

5. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την 
οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: 

 
 

1. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: 
 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 
Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του 
προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη 
ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-
Κοινοπραξίας. 
 

2. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου 
και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

 

3.Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας: 

1. Τα προϊόντα να φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σήμανσης CE 

2. Τα κουφώματα να τηρούν τις προδιαγραφές κατασκευής ISO 9001 ή ισοδύναμης 
πιστοποίησης ΕΛΟΤ. 

3. Εγγύηση : 5ετής ως προς τους μηχανισμούς ανάκλησης 

      :2ετής ως προς τα ελαστικά – βουρτσάκια, τη σύνδεση προφίλ, την υάλωση και 
τη βαφή αλουμινίου, 

                   :2ετής ως προς τα πόμολα και τις λαβές  

 

 

 
ΆΡΘΡΟ 7 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών 
 
1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 2η 

Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00μμ  Ελλάδος .  
 

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγω-
νιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την 
ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 
αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 
3. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4. της 
παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός 
πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 
 
4. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όμως 
μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 
 
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι 
(120)ημέρες  από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες 
προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

 
 

        ΆΡΘΡΟ 8 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 
 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά 
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αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν 
επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 

 
2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με 
τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια 
Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 
κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 
 

4. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

 
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει 
επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς:  
Υπηρεσία Ασύλου , Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 10177 Αθήνα, Τμήμα Οικονομικό 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και 
πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων 
των μελών) 

Αριθμ. Διακήρυξης  ......../....... 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ στο κτίριο Κ8 της 

Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στην Αθήνα 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  2/11/2016 και ώρα 15:00  

 
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από επιστολή, η οποία είναι 
εκτός του σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νομικό/φυσικό 
πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση του 
υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το 
νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση 
υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με 
ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της παρούσας. 
7. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς 
τοποθετούνται: 
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 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της 
παρούσας. 

 τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας 
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης.  

 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 11 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. 

 
8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση ενώσεων θα 
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών. 
 
ΆΡΘΡΟ 9 – Δικαιολογητικά κυρίως φακέλου 
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού 
στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά 
που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Α/Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

1.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι ......../...... [αναγράφεται 
ο αριθμός/έτος Διακήρυξης] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ8 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 2/11/2016 

 
ii. Να δηλώνεται ότι δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού που 

αναφέρονται στο άρθρο 78  παρ. 1 και 2.  και παρ.4 περ.β του Ν4412/2016 

- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους 
όσο και του ελληνικού δικαίου, 

- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του 
ελληνικού δικαίου, 

 
Να δηλώνεται ότι α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) Η 
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση 
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και δ) Πληροί τις 
ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις οικονομικής - χρηματοοικονομικής επάρκειας, 
επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 
παρούσας . 

 

2.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου- 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 καθώς και να παραστεί στην 
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Α/Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει 
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.) 

3.  Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω: 
α) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή των 
διαγωνιζομένων).  
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου και  
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου. 

4.  Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου  257 παρ. 3 του Ν.4412/2016, να υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώσει : 

α) αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και 
εμπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του, 
β) ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλουν οι άλλοι 
διαγωνιζόμενοι. 

 
2. Διευκρινίζεται ότι: 
-Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το 
νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση των Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική κατάσταση οι 
οποίες πρέπει να αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του 
Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου Δ.Σ. 
υποψήφιου συνεταιρισμού και να υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα. 
-η ημερομηνία των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπίπτει με την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος 
δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει άλλη ημερομηνία. Σε περίπτωση που η προσφορά 
δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της 
προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης 
συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 
2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 
μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 1/11/2016. 
 
3. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά 
δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας. 
 
ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει: 

i. όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς, και τις ποσότητες 
αυτών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που 
αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών.  
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ii. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται   i) ότι όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου υλικού είναι καινούργια και αμεταχείριστα,  ii) ότι ο προσφέρων θα είναι 
σε θέση να διαθέτει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση, την εν γένει 
τεχνική υποστήριξη και επισκευή του υλικού που προσφέρει, για τουλάχιστον πέντε έτη 
.,iii) ότι εγγυάται την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη 
χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές 
απαιτήσεις της διακήρυξης για χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ.3 της 
παρούσης . 

iii. να υποβάλλονται πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με 
τα οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των προϊόντων. 

iv. να υποβάλλεται βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής των 
προσφερόμενων ειδών, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι 
εξουσιοδοτημένος για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των 
ειδών αυτών (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα. 

v. 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. 

vi. 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 

2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου 
όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv 
τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε 
μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 12 
παρ. 1 της παρούσας. 

5. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
 
 
ΆΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

1. Στον φάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί 
ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου.   
2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού. 
3. Το έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, 
τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ’ αποκοπή τιμή, όσο και τις επιμέρους ανά 
αντικείμενο τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς. 
Το άθροισμα των επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται με αυτή. 
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε 
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 
5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του 
προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του κτιρίου Κ8., το 
κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, το κέρδος του προμηθευτή, τις τυχόν υπέρ 
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τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή 
επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά, για το σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών του Παραρτήματος Α της 
παρούσας για πλήρη παράδοση αυτών στο χώρο του Κτιρίου Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. 
6.Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 
δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των 
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της 
παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει 
τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη 
εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις 
επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 

11. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην 
οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή 
τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα 
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 
ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη 
(προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 
 
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η 
ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήθηκε με την υπ΄αριθμ 16617 /12-10-2016 απόφαση της 
Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου  ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν4412/2016. 

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής 
προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά 
δικαιολογητικών 

Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 2/11/2016 και ώρα 10.00πμ , στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι 
διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία 
Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου 
να επιστραφούν.  
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε 
ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Κατά την 
αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, 
των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς  την 
ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής 
του άρθρου 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους 
απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών 
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των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν 
πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των 
διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.  
Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 
της παρούσας και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας. 
Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 
σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην 
οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 9 και την συμφωνία αυτών με τους 
όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συμμόρφωσης 
των τεχνικών προσφορών με τους όρους της παρούσας και ιδίως των οριζόμενων στο άρθρο 10 και 
στο Παράρτημα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
πληρούν τους όρους αυτούς, μόνο όσων έγιναν αποδεκτοί σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με τις 
αποδεκτές και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη 
συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 
Σημείωση : Τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται 
να αποτυπωθούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του οποίου θα ακολουθεί 
μία ενιαία απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα κοινοποιείται σε όλους τους 
προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το ενιαίο 
Πρακτικό της Επιτροπής. 

4. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση 
τιμών- Ανάδειξη μειοδότη 

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, 
αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, 
ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. 
Η αποσφράγιση του φακέλου  της οικονομικής προσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 4 
της παρούσας μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν 
σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και 
γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε 
αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. 
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 
γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής 
κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή 
προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η 
Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση 
μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν 
διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο 
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να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί 
από τον διαγωνισμό. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων 
προσφορών η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατανομής της προμήθειας ποσότητας, 
εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές. 
Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός προμηθευτής 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές. 
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση 
της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν 
απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους 
διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. 
5. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν σχετικό έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις 
προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των 
σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα 
της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης 
απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους . 
6. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω στάδια 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας. 
7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση 
που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί 
με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης 
σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή 
γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του 
παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχή για 
παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν 
να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση 
του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η 
Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από 
την διαδικασία.   
 
ΆΡΘΡΟ 13 Διαδικασία Κατακύρωσης 

1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας και την ανάδειξη 
αυτού που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη) στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το α.103 Ν4412/16 , τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
ημερών (10 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:  
 

α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό και  

  -Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 
153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία 
εξυγίανσης.  

(5) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. 
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(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις 
της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. 

(3) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό πρόσωπο  πλην 
Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό): 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-4) και β (περ. 1-2) της παρούσας 
παραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
αυτό υποβάλλεται για τα κάτωθι πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ)νόμιμους εκπρόσωπους 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). Όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε περίπτωση που από το αρμόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό λόγω κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (περί 
ειδικής εκκαθάρισης) με το άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 – ΦΕΚ 
153/Α/10-7-07), προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Εφετείου στην οποία να 
αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του 
τρίτου σημείου της κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο σημείωσης, με την οποία να 
δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση 
του Ν. 1892/1990. 
Σημείωση : Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της 
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει 
προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) και, 
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω 
νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
αναγκαστικής διαχείρισης. 

16PROC005273338 2016-10-20

ΑΔΑ: ΩΧ5Κ465ΦΘΕ-ΨΙΟ



  

 
       

 

 

(5) Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής του άρθρου 9 της 
παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν 
τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.). 

(6) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
δ Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων οικονομικής, 
χρηματοοικονομικής επάρκειας: 

1. έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 
2. Εκκαθαριστικό τριών τελευταίων χρήσεων  

 
ε. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής 
ικανότητας και εξασφάλισης ποιότητας: 
 

1. 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.  

 
 
Σημείωση: 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις 
του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το 
νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Στις διαδικασίες της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί 
υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής 

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως 
άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 
από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 
της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. 

 
2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την 
Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση 
κοινοποιείται με email  και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν 
απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους 
όρους της προκήρυξης.  
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
αυτά, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να 
εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με 
χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την 
επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την 
προσφορά τους . 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και 
νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά 
στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.  
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από 
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε 
περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος πέντε 
ημερών  αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην 
παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
προσφορά). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από 
το αρμόδιο όργανο.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από 
τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που 
δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω 
προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.  
Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, πέραν 
της υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μη πλήρωση των λόγων 
αποκλεισμού της παρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων του άρθρου  6 
παρούσας.  
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος 
διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 
του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω 
έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει 
κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, 
ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
 
3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης - Εγγυήσεις 
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής  η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες με email. Στον υποψήφιο στον 
οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών 
υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη 
παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός είκοσι  (20) ημερών για την 
υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της 
παρούσας και στην προσφορά του Αναδόχου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 105 του Ν 4412/2016. 
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του 
Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
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Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της 
Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας 
του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα 
σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ2 
περίπτωση β. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την 
επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν 
είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, 
αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του 
αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική 
νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση, αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος και μπορεί ν’ αποφασισθεί  η ανάθεση του Έργου στον προσφέροντα που έδωσε την 
επόμενη χαμηλότερη τιμή ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση 
λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση 
κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΆΡΘΡΟ 14 Διοικητικές Προσφυγές 
Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις  και 
στις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία 
άσκησής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο . Για την άσκηση ένστασης 
κατά της Προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  που έχει 
οριστεί με την υπ΄αριθμ 16617/12-10-2016 και πρωτοκολλούνται. 
Επί των ενστάσεων  γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. 
 Για την κατάθεση της ένστασης δεν προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου. 
ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 
1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 Ν 4412/2016 
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος 
των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να 
αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
ΆΡΘΡΟ 16 Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (Παράρτημα Γ) –
προσκομίζοντας και τα ανωτέρω στο άρθρο 13 παρ. 3 κατά περίπτωση προβλεπόμενα- το 
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην 
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περίπτωση όμως αυτή ο συμβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι 
νομικό πρόσωπο και από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του 
στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13 της 
παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής προσκομίζει με την 
υπογραφή της σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, 
το νέο Δ.Σ., νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.). 
Η σύμβαση υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 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. 

 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. 

 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. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

  Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη προμήθεια. 

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

  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση 

 
2. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε 
αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις. Επίσης μπορεί ν’ 
αποφασισθεί  η ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του 
διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και 
επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για την Υπηρεσία ασύλου από την Διευθύντρια. Δεν 
χωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας καθώς και της 
προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου. 
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ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας 
1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της 
σύμβασης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης και των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση 
κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου.  

2.Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών γίνεται σε ένα μήνα το  αργότερο από τη υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής με ευθύνη και 
έξοδα του προμηθευτή σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί.  

3.Τόπος παροχής των υπό προμήθεια αντικειμένων είναι η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. 
Κανελλοπούλου 2 , κτίριο 8. 
4. Η παραλαβή των υπό προμήθεια αγαθών γίνεται σύμφωνα με  τα αναλυτικά οριζόμενα στη 
σύμβαση από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία συστήθηκε με την υπ αριθμ 16617/12-10-
2016 απόφαση της Διευθύντριας  . Η Επιτροπή αφού διενεργήσει του απαραίτητους ελέγχους 
παραλαμβάνει οριστικά τα υπό προμήθεια αγαθά.  
 
5. Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου του άρθρου 3 της παρούσας, 

τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και την 
υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου (περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.). Δεν 
προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος. Η καταβολή του 
τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού ο 
Ανάδοχος προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα. 

 
6. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής 
διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος 
υπαιτίως δεν εκτελεί την προμήθεια υπό τους όρους της σύμβασης. 
 
7. Οι ειδικότεροι και λεπτομερείς όροι εκτέλεσης της προμήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη 
σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.  
 
ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελ-
ληνική. 
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους 
γίνονται με email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

α/α Ονομασία  Προδιαγραφές  Τεμάχια  Χρώμα Χαρακτηριστικά 

1 Παράθυρα 
αλουμινίου  

Δίφυλλα παράθυρα επάλληλα 
με σταθερό φεγγίτη και κάσα 
προβολής, 
διαστάσεων 1,90 cm μήκος χ 
1,47 cm ύψος  

29 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

2 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Δίφυλλα παράθυρα επάλληλα 
με σταθερό φεγγίτη και κάσα 
προβολής, 
Διαστάσεων Μ1,70 cm χΥ 1,40 
cm 

6 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

3 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρα τριών φύλλων 
επάλληλα με σταθερό φεγγίτη 
και κάσα προβολής 
Διαστάσεων Μ1,90 cm χ Υ2,40 
cm 

13 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

4 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρο μονόφυλλο 
ανοιγόμενο και ανακλινόμενο 
, διαστάσεων Μ1,20 cm 
χΥ0,85 cm 

1 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 
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5 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρο σταθερό με 
φεγγίτη, 
Διαστάσεων Μ 0,77 cm χ 
Υ5,00 cm 

1 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

6 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρο τριών φύλλων 
επάλληλο διαστάσεων Μ0,77 
cm χ Υ5,00 cm 

1 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

7 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρο τριών φύλλων 
επάλληλο, 
διαστάσεων :Μ0,77 cm χ 
Υ4,00 cm 

1 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

8 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρα δίφυλλα 
επάλληλα, 
Διαστάσεων Μ0,75 cm χ Υ2,95 
cm 

4 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  κσι 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

9 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρα δίφυλλα επάλληλα  
Διαστάσεων Μ 0,76 cm χ 
Υ1,95 cm 

2 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
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φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

10 Παράθυρα 
αλουμινίου 

Παράθυρο δίφυλλο 
επάλληλο, 
Διαστάσεων Μ0,80 cm χ 
Υ 1,15 cm 

1 RAL σε 
αποχρώση 
λευκό 

•Ελάχιστο προφίλ 
πλάτους 3,4cm 
•Πλάτος 
ανοξείδωτου 
οδηγού 89mm  και 
ύψος 29mm  
•Κατ΄ελάχιστον δύο 
διπλά ροδάκια ανά 
φύλλο. 
•Στην τιμή 
περιλαμβάνονται 
χερούλια - λαβές 

 
 

Για τις ακριβείς διαστάσεις δύναται να γίνει επιμέτρηση από τον προσφέροντα πριν την κατάθεση της 
προσφοράς του . Η εκ των υστέρων διαπίστωση οποιασδήποτε απόκλισης δε δύναται να επιφέρει 
τροποποίηση της οικονομικής προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπηρεσία Ασύλου , Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα ,  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:     Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου , κτίριο 8 Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου               
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ 

Σημείωση : Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης , αποξήλωσης, μεταφοράς 
και αποκατάστασης τυχόν φθορών αποξήλωσης. 

 

 

 

 

Ημερομηνία:                             Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος  

                                                
1 συμπληρώνεται ο ισχύων Φ.Π.Α.  

α/α  
ΕΙΔΟΣ 

 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 
ποσοστό ... 

1
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  

 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(2)Χ(4) 

1.  
 

    

2.  
 

    

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6. 
 

     

7. 
 

     

8.  
 

    

9.  
 

    

10.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 8 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ » 
 

Στ... ............., [συμπληρώνεται ο τόπος υπογραφής της σύμβασης] σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. 
[συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ :  
ΑΦΕΝΟΣ της  Υπηρεσίας Ασύλου που εδρεύει στην Αθήνα, Π. Κανελλοπούλου 2 και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου , Σταυροπούλου Μαρία εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  
 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, κατοίκου ....... οδός.....  (ή της Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας  με την 
επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  ................................................. που εδρεύει στην 
...................................................., η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. .........................Συμβολαιογραφική 
πράξη του Συμ/φου......................, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
το..........................................., σύμφωνα και με το υπ’ αρ......... ΦΕΚ/ ειδικό πληρεξούσιο, του 
συμβολαιογράφου ........................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  
και αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Τη με αρ. πρωτ. ...... απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου  για την διενέργεια 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 8 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ και την σχετική συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη,  

2.  Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του 

χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου το οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης των 

εργασιών αυτήν της υπογραφής της παρούσας,  

3. Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου  και τη με αρ.. ..................... απόφαση του..... με 

την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού, η οποία 

κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο, 

 
 
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Η αφενός συμβαλλόμενη Υπηρεσία Ασύλου  (....................) α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο 
«ΑΝΑΔΟΧΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, .................», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα  
 
(α) στη με αρ. ..... Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  
 
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου (συμπεριλαμβανομένου και του δείγματος 
προϊόντος αν είχε κατατεθεί),  
που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμβάσεως (Παραρτήματα I 
και II αντίστοιχα),  
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(δ) στη με αρ. .... απόφαση κατακύρωσης και  
 
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. …………….., δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού του …………………. Ευρώ (………….€) χωρίς Φ.Π.Α. ή 
του ποσού του …………… ευρώ (………….€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τους εξής όρους και 
συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : 
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ΆΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο της σύμβασης  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ...............», κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της 
παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων 
(πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος 
εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες 
και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς του η οποία ενσωματώνεται στο Παράρτημα II της παρούσας σύμβασης αποτελώντας 
αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της 
συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή 
εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.  
3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ............. [συμπληρώνεται με βάση την σχετική απαίτηση 
των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α της διακήρυξης] από την εγκατάσταση και οριστική 
παραλαβή του εξοπλισμού ή για μεγαλύτερο εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα των 
προμηθευόμενων αγαθών (τόσο ως μεμονωμένα υλικά, όσο και ως ολοκληρωμένα συστήματα) και 
ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό, ή 
νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί  έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του 
προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για 
την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των 
συνομολογημένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς. 
4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του 
εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν 
εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, τα οποία δεν 
οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε 
από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται 
από το λαβείν του προμηθευτή ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής 
εκτέλεσης,[αν είχε προβλεφθεί] εγγύηση καλής λειτουργίας). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 2 
 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, 
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της 
μεταφοράς, προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων 
υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών, κ.λπ.  
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής 
ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 
που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου 
προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή 
έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. 
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  Όλες οι σχετικές δαπάνες, 
η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και 
αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης 
του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος 
οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες απορρέουν από 
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την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου. Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της αναθέτουσας 
αρχής οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός του κτηρίου χώρο και να λαμβάνουν 
από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς να 
παρεμποδίζεται η εντός του κτηρίου εκτέλεση των εργασιών του έργου και η κυκλοφορία του προσωπικού.  
 

ΆΡΘΡΟ 3 
Τίμημα 

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  (Παράρτημα II) ..................................€ (ολογράφως: 
..................................................)  (Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. 24% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής)  
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές 
απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και με τους τόκους της τυχόν προκαταβολής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με 
όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις 
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες 
των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες εγκατάστασης, 
λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, φόρους, τέλη, δασμούς, 
ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, έξοδα εκτελωνισμού εισαγόμενων 
υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς το .................. και προς τις 
τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως δοκιμών των εργασιών, υλικών και 
μηχανημάτων που ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το πέρας εργασιών και 
γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 
ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με μοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ. 
4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ’ 
όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη 
του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης [αν είχε ζητηθεί από τη διακήρυξη] 

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. 
.................εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………. της Τράπεζας ....................... 
συνολικού ύψους .............. Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, 
χωρίς Φ.Π.Α.,  και έχει χρόνο ισχύος ……………. 
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει 
α. όπου ρητώς προβλέπεται από  την παρούσα, την διακήρυξη και το Ν4412/2016, 
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.  

 

ΆΡΘΡΟ 7 
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει και εφαρμόσει/εγκαταστήσει το σύνολο των υπό 

προμήθεια υλικών, εντός του χρόνου που δηλώνει με την τεχνική προσφορά του, ο οποίος δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερος του ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, το αργότερο 10 

ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης – ανάθεσης. 
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2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες από 

την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, εντός του κτιρίου Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου  και να παραδοθούν 

βαμμένα από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα 

μεταφοράς. 

 

3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει και εντάξει τα υλικά στις τελικές τους θέσεις, να 
απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας και συναρμολόγησης από τους χώρους εγκατάστασης. 

 

 4. Στο τέλος της παράδοσης παράδοσης θα γίνει οριστική παραλαβή του τμήματος, από την Επιτροπή 

του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά ή/και για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω μπορεί με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο 
σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του 
άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την 
αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά. 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται 
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλου 
του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής. 
8. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της μέχρι 
την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει ο χρόνος 
εγγύησης. 
9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 
Προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 
Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες 

1. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση και 

δοκιμαστική λειτουργία τους γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής  σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

παρούσας και πριν από την πληρωμή/κάθε τμηματική πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης) 

σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας. 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν . 

3. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 

Ανάδοχο. 
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4. η Επιτροπή της παρ. 1 οφείλει να προβεί στη διαδικασία παραλαβής και σύνταξης των σχετικών 

πρωτοκόλλων το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης 

του υλικού  σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.  

 
ΆΡΘΡΟ 9 

Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή.  Η προθεσμία 
αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.  Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για 
την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών.  Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) 
πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.   

 

ΆΡΘΡΟ 10 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση 

Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 7 και 9 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο 
και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 11 
Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά 

 Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή της παρ. 1 
του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου. 

β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 
4.   Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην 
καθαρή αξία των τιμολογίων.   
 

ΆΡΘΡΟ 12 
Απαγόρευση Υποκατάστασης 

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύμβασης. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
Ανωτέρα Βία 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την 
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επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και 
προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 14 
Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, 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. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του 
Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 

 
ΆΡΘΡΟ 15 
Αντίκλητος 

Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που   πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο  
εκπρόσωπο του άλλου μέρους.  
Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον .............................., με διεύθυνση ................................................. 
Η επίδοση/ γνωστοποίηση/  κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη 
επίδοση/ γνωστοποίηση/  κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. [αν ο Ανάδοχος επιθυμεί να ορίσει αντίκλητο] 

 
ΆΡΘΡΟ 16 

Γλώσσα Επικοινωνίας 
Η επικοινωνία κάθε είδους  (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 
διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη 
του Αναδόχου. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 17 
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από 
την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (των Αθηνών). 
 

ΆΡΘΡΟ 18 
1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I και II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα 
θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ.../... Διακήρυξη και 
στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 

        2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 
3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει  άσκησή του στο μέλλον.  
4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η 
παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΆΡΘΡΟ 19 

 Τροποποίηση όρων της σύμβασης 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα 
από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
 
 
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  
Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα το ένα παραμένει στην Υπηρεσία Ασύλου  και ένα λαμβάνει ο 
Ανάδοχος.  
 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΡΗ 
 
 
 
 

Για την Υπηρεσία Ασύλου  
 
 
Η Διευθύντρια  
 
 
Σταυροπούλου Μαρία 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
……………………… 
 
 
 
[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου ή 
επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του 
νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή] 
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Παράρτημα I  
Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 

[συμπληρώνονται από την Α.Α. κατά τη σύνταξη της διακήρυξης σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της 
διακήρυξης] 

 
Παράρτημα II  

Τεχνική και Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 
[προστίθεται  κατά την  υπογραφή  της σύμβασης η προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου όπως υποβλήθηκε] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Η Διευθύντρια  
 
 

Σταυροπούλου Μαρία 
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