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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 Υπηρεσία Ασύλου 

Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλόπουλου  2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988573, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr 
Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Σ.Κασσέρη , Tηλ.: 2106988627, e-mail : oikonomiko.asylo@asylo.gov.gr  

 
 
 

Αθήνα, 11/07/2019 
Αρ. πρωτ.: 15766 
 
 
ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο  
 

 
 
ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ»  

 
 

  

Αναθέτουσα Αρχή: 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ: 10177 Αθήνα 

ΕΦ: 1049-401 

ΑΛΕ: 
2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και 
επισκευών» 
 

CPV:  50800000-3 

Κριτήριο Ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147) 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για τα 
Τμήματα της παρούσας Πρόσκλησης, 
ήτοι τα Τμήματα: Δ, Η, Ι, ΙΑ, ΙΒ (για τα 
οποία δεν υπεβλήθη καμία προσφορά 
κατόπιν της 14936/28.06.2019 (ΑΔΑ: 
ΩΔΔΣ465ΧΘΕ-3Ν1) Πρόσκλησης 

1.698,80 € με ΦΠΑ σε βάρος του ΑΛΕ 2420389001 
βάσει της 14273/20-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΓΧ465ΧΘΕ-ΠΑ4) 
(ΑΔΑΜ:19REQ005178704 2019-06-27) Απόφασης 
Δέσμευσης Πίστωσης 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 

19/07/2019 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 
60 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
για την υποβολή των προσφορών 

Τόπος υποβολής προσφορών - 
Πληροφορίες 

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου 
Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 10177, Αθήνα, 3ος όροφος 
Γραφείο Πρωτοκόλλου 
Πληροφορίες: Οικονομικό Τμήμα 
Τηλέφωνο: 210-6988627 
Ε-mail: oikonomiko.asylo @asylo.gov.gr 

mailto:asylo@asylo.gov.gr
http://www.asylo.gov.gr/
mailto:oikonomiko.asylo@asylo.gov.gr
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1. Αντικείμενο υπηρεσίας και προϋπολογισμός 
 

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δημοσιεύει επαναληπτική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των κλιματιστικών 
μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου και αφορά στα εξής Τμήματα της 14936/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ465ΧΘΕ-
3Ν1) Πρόσκλησης:  
 

• Τμήμα Δ: ΑΚΑ Φυλακίου – ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας 

• Τμήμα Η: ΠΓΑ Ρόδου – οδός Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας Ρόδου, είσοδος από Ιερού 
Λόχου 

• Τμήμα Ι: ΠΓΑ Σάμου – οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, Πρώην Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός, Βαθύ 
Σάμου  

• Τμήμα ΙΑ: ΠΓΑ Κρήτης – οδός Ηφαίστου & Ελευθέρνης, περιοχή Καμίνια, Ηράκλειο Κρήτης 

• Τμήμα ΙΒ: ΠΓΑ Θράκης – οδός Λ. Μάκρης 1β, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη 
 
καθόσον για τα ανωτέρω Τμήματα η διαδικασία κηρύχθηκε άγονη, δηλαδή για τα Τμήματα αυτά δεν υπεβλήθη 
καμία προσφορά. 
 
Κριτήριο ανάθεσης για τα ανωτέρω Τμήματα Δ, Η, Ι, ΙΑ, ΙΒ, της παρούσας πρόσκλησης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής με βάση όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο 14125/19.06.2019 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 19REQ005137642 2019-06-
20, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο  www.eprocurement.gov.gr.   
 
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος προμηθευτής που προσφέρει την χαμηλότερη συνολικά τιμή για όλες 
τις υπηρεσίες κάθε Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και προ ΦΠΑ 24%.  
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εν λόγω υπηρεσιών θα ανέλθει μέχρι ποσό ύψους χιλίων τριακοσίων 
εβδομήντα ευρώ #1.370,00 €#, άνευ ΦΠΑ, ήτοι χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών 
#1.698,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και αναλυτικότερα ως εξής: 
 

• Για το Τμήμα Δ (ΑΚΑ Φυλακίου – ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας), μέχρι ποσό ύψους εξήντα ευρώ     
#60,00 €#, άνευ ΦΠΑ, ήτοι  εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών #74,40 €#, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Για το Τμήμα Η (ΠΓΑ Ρόδου – οδός Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας Ρόδου, είσοδος από Ιερού 
Λόχου), μέχρι ποσό ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ #450,00 € #, άνευ ΦΠΑ, ήτοι  πεντακοσίων 
πενήντα οκτώ ευρώ #558,00 €#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Για το Τμήμα Ι (ΠΓΑ Σάμου – οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, Πρώην Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός, Βαθύ 
Σάμου), μέχρι ποσό ύψους εξήντα ευρώ #60,00 € #, άνευ ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και 
σαράντα λεπτών #74,40 €#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Για το Τμήμα ΙΑ (ΠΓΑ Κρήτης – οδός Ηφαίστου & Ελευθέρνης, περιοχή Καμίνια, Ηράκλειο Κρήτης), 
μέχρι ποσό ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ #450,00 € #, άνευ ΦΠΑ, ήτοι  πεντακοσίων πενήντα 
οκτώ ευρώ #558,00 €#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

• Για το Τμήμα ΙΒ (ΠΓΑ Θράκης – οδός Λ. Μάκρης 1β, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη), μέχρι ποσό ύψους 
τριακοσίων πενήντα ευρώ #350,00 € #, άνευ ΦΠΑ, ήτοι  τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ #434,00 
€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

Επισημαίνεται ότι κάθε προσφορά δε δύναται να ξεπερνά το εγκεκριμένο κόστος, ως ανωτέρω, βάσει της 
14273/20.06.2019 Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΨΓΧ465ΧΘΕ-ΠΑ4, ΑΔΑΜ: 19REQ005178704 2019-
06-27). Γίνονται αποδεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα    
(Δ, Η, Ι, ΙΑ, ΙΒ), σύμφωνα με το Παράρτημα B της παρούσας. 
 
Προσφορά για μέρος μόνο Τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης δεν θα 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές καθώς και προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Αν 
υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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προσφέροντα. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή 
τους. 
 
Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης 
και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως 
τους όρους αυτούς. Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν 
περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινήσεων. 
 
1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

 
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων), καλούνται να 
υποβάλουν την Τεχνική και Οικονομική τους Προσφορά (βλ. Παραρτήματα Α και Β αντίστοιχα) σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 
ΤΜΗΜΑ …………………………..…………………………………………………………………. 
 (Συμπληρώνεται το Τμήμα/Τμήματα  για το οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά) 
 
Αρ. Πρωτ. Επαναληπτικής Πρόσκλησης: 15766/11.07/2019 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/07/2019 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ: 10177, Αθήνα,  
Γραφείο Πρωτοκόλλου, 3ος όροφος  
--------------------------------------------------------- 
Υπόψιν: Οικονομικού Τμήματος 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλ./ Fax:  

Εmail:  

 Σημείωση: Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο ή τη Γραμματεία 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη - Π. Κανελλοπούλου 2, ΤΚ: 10177, Αθήνα, 3ος όροφος - μέχρι και την Παρασκευή  
19/07/2019 και ώρα 15:00 μμ, η οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση: 
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,  
2. Ταχυδρομικώς,  επί αποδείξει, 
3. Με υπηρεσίες ταχυμεταφορών.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Στην περίπτωση κατάθεσης  των προσφορών προσωπικώς ή με εκπρόσωπο, το ωράριο εξυπηρέτησης 
κοινού στο Γραφείο Πρωτοκόλλου είναι  8:00 πμ έως 15:00 μμ και ως εκ τούτου μέχρι αυτή την ώρα 
θα είναι δυνατή η κατάθεση των προσφορών. 

• Στην περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών, το 
εμπρόθεσμο της προσφοράς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών. 

 
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 9:00 πμ.  
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1.1 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
 
α)  Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Παράρτημα Α) της παρούσας με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας.  
 
β) Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Παράρτημα Β) της παρούσας με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας. 
 
γ)  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4, του άρθρου 8, του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το 
συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ), με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να 
αποδεικνύεται η ιδιότητα του υπογράφοντος ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (πχ. Καταστατικό 
Εταιρείας, Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση κλπ).  
 
δ)  Δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού. 
 
Διευκρινήσεις: 
1. Η ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Παράρτημα Γ) φέρει ημερομηνία μεταγενέστερης της παρούσας 
πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
2.   Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο, ήτοι: 
✓ Τους διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ. 
✓ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ. 
✓ Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, από τους νόμιμους εκπροσώπους του. 
✓ Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή  κοινοπραξία,  η  δήλωση  υπογράφεται από  κάθε  μέλος  

που συμμετέχει σε αυτήν. 
 
2. Ισχύς προσφορών 

 
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  στην  πρόσκληση  για  εξήντα  (60)  ημέρες  από 
την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών.  Προσφορές  που  αναφέρουν  
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η  ανακοίνωση  επιλογής  αναδόχου  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της  ισχύος  της  προσφοράς,  
δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 
επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής υποψήφιο. 
 
3. Τιμές 

 
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται: 
 

• Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ. 

• Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή 
άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς). 

• Εάν  μετά  την  ημερομηνία  της  πρόσκλησης  επιβληθούν  φόροι,  τέλη  και  κρατήσεις  ή  
καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους  λογαριασμούς του 
αναδόχου. 
 

Η Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει την συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) για 
κάθε ένα εκ των Τμημάτων για το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά (ήτοι για 
ένα Τμήμα, για περισσότερα ή και για όλα τα Τμήματα σύμφωνα με το ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -  
Παράρτημα Β, το ποσοστό ΦΠΑ και το χρόνο ισχύος της προσφοράς,.  
 
Σημείωση: στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. 
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Ο ανάδοχος – μειοδότης υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι όποιες έχουν ως εξής: 
1. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της αξίας πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 350, παρ. 3,  ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (Β΄ 969). 

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

3. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 64,  ν.4172/2013 (Α΄ 167).  

4. Πέρα των ανωτέρω, θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.  
 

5. Ειδικοί όροι 
 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν.  
 
Οι τιμές των  προσφορών δεν υπόκεινται σε  μεταβολή  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς.  Σε 
περίπτωση που  ζητηθεί  παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται κατά τη  γνωστοποίηση  της  συγκατάθεσής  τους  για  την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 
πίνακες  τιμών  ή  να  τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της ΕΕ, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ  του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί στο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έκθεση εργασιών 
όπου θα καταγραφούν όλες οι μετρήσεις που θα γίνουν και τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης. Κατά την διάρκεια των εν λόγω υπηρεσιών αν διαπιστωθούν ανάγκες σε υλικά ή 
ανταλλακτικά ή εργασίες πέραν αυτών που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, θα αποτελέσουν 
αντικείμενο νέας προϋπολογισθείσας δαπάνης.   
 
6. Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση 

 
Κριτήριο  επιλογής - ανάθεσης   είναι   η   πλέον   συμφέρουσα   από   οικονομική   άποψη   προσφορά   βάσει   
της   τιμής (χαμηλότερη τιμή) για ένα, για περισσότερα ή για όλα τα  Τμήματα που αφορούν  στη συντήρηση 
και στον έλεγχο καλής λειτουργίας των κλιματιστικών της Υπηρεσίας Ασύλου και επίσης οι εξής όροι: 
✓ Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες 
✓ Τα δικαιολογητικών συμμετοχής 
✓ Η πληρότητα του φακέλου 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με 
κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Ο ανάδοχος 
που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Υπηρεσία Ασύλου. Πριν την έκδοση απόφασης 
ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας 
2. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρ.73 και παρ. 2 β 

του άρ. 80 του ν.4412/2016 
 
7. Παράδοση – Παραλαβή 

 

ΑΔΑ: 6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0



 
 

6 
 

Μετά  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει να προβεί στην παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας, όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα Α).  
 
Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα  γίνει  κατόπιν  συνεννοήσεως  του αναδόχου  με το Τμήμα Διοικητικής 
και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας και με τον Προϊστάμενο του εκάστοτε ΠΓΑ/ΑΚΑ  και  δεν  μπορεί  να  
υπερβαίνει  τις  τριάντα (30)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Η  παραλαβή  των σχετικών υπηρεσιών θα  γίνει  από τις κατά τόπον αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Παραλαβής που έχουν οριστεί με την 2536/04.02.2019 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου και τις 
τυχόν τροποποιήσεις τους. Η κάθε αρμόδια Επιτροπή θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Καλής Εκτέλεσης 
Εργασιών, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της 
παρούσας πρόσκλησης, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις και τα φορολογικά παραστατικά. Η 
παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016. 
 
8. Πληρωμή 

 
Για την πληρωμή του Αναδόχου, προϋποτίθεται αναγκαίως η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος εκδίδει και παραδίδει στην Επιτροπή Παραλαβής/Καλής Εκτέλεσης νόμιμο 
φορολογικό παραστατικό. Σε κάθε παραστατικό αναγράφεται, πέραν άλλων, α) η ακριβής ημερομηνία β) ο 
τόπος παροχής των υπηρεσιών και γ) η αντίστοιχη υπηρεσία η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε 
οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. Η πληρωμή του Αναδόχου μπορεί να εκτελείται και τμηματικά, 
σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και πάντα υπό τις ως άνω προϋποθέσεις. 
 
Η πληρωμή του Αναδόχου εκτελείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του. Η καταβολή θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, μετά την προσκόμιση των νομίμων φορολογικών 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 
και την έκδοση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής/ Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια 
Επιτροπή, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. 
Ως προς τα λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής και  στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200,  
ν.4412/2016. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου, οικονομικού έτους 
2019, και συγκεκριμένα τον ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών». 
 
9. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των προφορών 

 
Διευκρινήσεις ή απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ασύλου και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο:  www.asylo.gov.gr. 
Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη  στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Ασύλου 

στον σύνδεσμο: www.asylo.gov.gr καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

    

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η Αν. Προϊσταμένη 
του Οικονομικού Τμήματος 

της Υπηρεσίας Άσυλου 
 
 

Μ. Βολονάκη 

http://www.asylo.gov.gr/
http://www.asylo.gov.gr/
mailto:www.diavgeia.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 της 15766/11-07-2019 Επαναληπτικής Πρόσκλησης: 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL  

ΑΦΜ – ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΔΤ (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΚΑ Φυλακίου  
ΚΥΤ Φυλακίου - Ορεστιάδας 
Τηλ. Επικοινωνίας: 25520 95180 

  

Α. Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής 
λειτουργίας. 

2. ΤΜΗΜΑ Η: ΠΓΑ Ρόδου  

Οδός: Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας Ρόδου - είσοδος από Ιερού 
Λόχου  
Τηλ. Επικοινωνίας: 22410 30278, 77894-95 

  

 Α. Συντήρηση  μιας (1) εξωτερικής μονάδας Multi, με έξι (6) εσωτερικές 
κασέτες 12000BTU και μια (1) κασέτα εσωτερικής οροφής 18000BTU και 
έλεγχος καλής λειτουργίας.                                                                                                                       

3. ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΓΑ Σάμου 

Οδός: Θεμιστοκλή Σοφούλη - Πρώην Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός, 
Βαθύ Σάμου 
Τηλ. Επικοινωνίας: 22730 81450 

  

Α. Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος  καλής 
λειτουργίας. 

4. ΤΜΗΜΑ ΙΑ: ΠΓΑ Κρήτης 

Οδός: Ηφαίστου & Ελευθέρνης (περιοχή Καμίνια) - Ηράκλειο Κρήτης  
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 259338 

  

Α. Συντήρηση δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος  
καλής λειτουργίας. 

5. ΤΜΗΜΑ ΙΒ: ΠΓΑ Θράκης 

Οδός: Λ. Μάκρης 1B Νέα Χιλή - Αλεξανδρούπολη  
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 35170 

  

Α. Συντήρηση πέντε (5) εσωτερικών μονάδων Multi και μιας (1) 
εξωτερικής, συνολικής απόδοσης 36.000BTY, και έλεγχος καλής 
λειτουργίας.                                                                                                                 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6. Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

• Χημικός και μηχανικός καθαρισμός των στοιχείων συμπύκνωσης, 
εξάτμισης.  

• Καθαρισμός φίλτρων δικτύου νερού.  

• Έλεγχος αισθητηρίων λειτουργίας και ασφαλείας .  

• Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας (διακόπτης ροής, βαλβίδες 
ασφαλείας, θερμικά προστασίας κινητήρων, πιεζοστάτες υψηλής και 
χαμηλής πίεσης κ.α.)  

• Έλεγχος φίλτρων γραμμής υγρού ( εάν απαιτείται).  

• Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας μικροεπεξεργαστή .  

• Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων (καλωδιώσεων, ρελέ, 
μετασχηματιστών,  

διακοπτών κ.α. )  

• Έλεγχος επαφών ρελέ.  

• Σύσφιξη όλων των συνδέσεων.  

• Έλεγχος και σύσφιξη όπου απαιτείται όλων των υδραυλικών και 
ψυκτικών κυκλωμάτων – εξαρτημάτων.  

• Έλεγχος και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου στα κυκλώματα του ψύκτη 
(εάν απαιτείται).  

• Έλεγχος στάθμης ψυκτελαίου στους συμπιεστές.  

• Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών και εκτονωτικών 
βαλβίδων.  

• Μετρήσεις πιέσεων ,θερμοκρασιών και πτώσης πίεσης σε όλα τα 
στάδια ψύξης.  

• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των συμπιεστών καθώς και 
αμπερομέτρηση όλων των κινητήρων του συστήματος.  

• Έλεγχος ιμάντων κίνησης. 

• Αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στις ανωτέρω εργασίες. 

ΝΑΙ 

 

7. Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί στο Τμήμα Διοικητικής και 
Τεχνικής Υποστήριξης έκθεση εργασιών όπου θα καταγραφούν όλες οι 
μετρήσεις που θα γίνουν και τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν 
κατά τη διάρκεια της συντήρησης, δεδομένου ότι  αν διαπιστωθούν 
ανάγκες σε υλικά ή ανταλλακτικά ή εργασίες πέραν των ανωτέρω, θα 
αποτελέσουν αντικείμενο νέας προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

ΝΑΙ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

- Στο ανωτέρω πίνακα ο προσφέρων σημειώνει με ΝΑΙ το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά.   
 

ΑΘΗΝΑ,         /        /2019 
 

Ο ΠΡΟΣΦ ΕΡΩΝ  
(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 της 15766/11-07-2019 Επαναληπτικής Πρόσκλησης: 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΚΑ Φυλακίου  

ΚΥΤ Φυλακίου - Ορεστιάδας 
Τηλ. Επικοινωνίας: 25520 95180 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μονάδες 

Κλιματ/κών 
Τιμή  

άνευ ΦΠΑ 
Συνολικό Κόστος  

άνευ ΦΠΑ 

Α. Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων, καθαρισμός 
κυψελών έσω και έξω μονάδων και έλεγχος καλής λειτουργίας. 

Αφορά το ΑΚΑ Φυλακίου (ΚΥΤ Φυλακίου - Ορεστιάδας).  

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. 

2 € € 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς ΦΠΑ       €   

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας με …...% ΦΠΑ      € 

 

ΤΜΗΜΑ Η: ΠΓΑ Ρόδου  

Οδός: Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας Ρόδου - είσοδος από Ιερού Λόχου  
Τηλ. Επικοινωνίας: 22410 30278, 23841, 77894-95 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μονάδες 

Κλιματ/κών 
Τιμή  

άνευ ΦΠΑ 
Συνολικό Κόστος  

άνευ ΦΠΑ 

Α. Συντήρηση  μιας (1) εξωτερικής μονάδας Multi, με έξι (6) 
εσωτερικές κασέτες 12000BTU και μια (1) κασέτα εσωτερικής 
οροφής 18000BTU και έλεγχος καλής λειτουργίας.                                                                                                                                   
Αφορά το ΠΓΑ Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας 
Ρόδου - είσοδος από Ιερού Λόχου). 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. 

Εξωτ: 1 

 

Εσωτ: 7 

€ 

 

€ 

€ 

 

€ 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς ΦΠΑ       €   

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας με …...% ΦΠΑ      € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL  

ΑΦΜ – ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΔΤ (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

ΑΔΑ: 6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0
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ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΓΑ Σάμου 

Οδός: Θεμιστοκλή Σοφούλη - Πρώην Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός, Βαθύ Σάμου 
Τηλ. Επικοινωνίας: 22730 81450 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μονάδες 

Κλιματ/κών 
Τιμή 

άνευ ΦΠΑ 
Συνολικό Κόστος  

άνευ ΦΠΑ 

Α. Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος  
καλής λειτουργίας. 

Αφορά το ΠΓΑ Σάμου (Θεμιστοκλή Σοφούλη - Πρώην 
Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός - Βαθύ Σάμου). 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. 

2 € € 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς ΦΠΑ       €   

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας με …...% ΦΠΑ      € 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ:  

ΠΓΑ Κρήτης 
Οδός: Ηφαίστου & Ελευθέρνης (περιοχή Καμίνια) - Ηράκλειο Κρήτης  
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 259338 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μονάδες 

Κλιματ/κών 
Τιμή  

άνευ ΦΠΑ 
Συνολικό Κόστος  

άνευ ΦΠΑ 

Α. Συντήρηση δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μηχανημάτων και 
έλεγχος  καλής λειτουργίας. 

Αφορά το ΠΓΑ Κρήτης (Ηφαίστου & Ελευθέρνης (περιοχή 
Καμίνια) - Ηράκλειο Κρήτης).  

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. 

15 € € 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς ΦΠΑ       €   

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας με …...% ΦΠΑ      € 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ:  

ΠΓΑ Θράκης 
Οδός: Λ. Μάκρης 1B Νέα Χιλή - Αλεξανδρούπολη  
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 35170 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μονάδες 

Κλιματ/κών 
Τιμή   

άνευ ΦΠΑ 
Συνολικό Κόστος  

άνευ ΦΠΑ 

Α. Συντήρηση πέντε (5) εσωτερικών μονάδων Multi και μιας (1) 
εξωτερικής, συνολικής απόδοσης 36.000BTY, και έλεγχος 
καλής λειτουργίας .                                                                                                                                   
Αφορά το ΠΓΑ Θράκης (Λ. Μάκρης 1B Νέα Χιλή - 
Αλεξανδρούπολη). 

 Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. 

Εξωτ: 1 

 

Εσωτ: 5 

€ 

 

€ 

€ 

 

€ 

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς ΦΠΑ       €   

Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας με …...% ΦΠΑ      € 

 

Σύμφωνα με το 14125/19.06.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005137642 2019-06-20) πρωτογενές αίτημα προσφέρω για 

υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου των κλιματιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου:  

 

• Για το Τμήμα Δ (ΑΚΑ Φυλακίου) 

(ολογράφως)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(αριθμητικά) ……..………………...€. 

 

ΑΔΑ: 6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0
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• Για το Τμήμα Η (ΠΓΑ Ρόδου) 

(ολογράφως)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(αριθμητικά) ……..………………...€. 

 

 

• Για το Τμήμα Ι (ΠΓΑ Σάμου) 

(ολογράφως)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(αριθμητικά) ……..………………...€. 

 

• Για το Τμήμα ΙΑ (ΠΓΑ Κρήτης) 

(ολογράφως)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(αριθμητικά) ……..………………...€. 

 

• Για το Τμήμα ΙΒ (ΠΓΑ Θράκης) 

(ολογράφως)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(αριθμητικά) ……..………………...€. 

 

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως): …………………….………………………… ημέρες. 

 

Στην  ως άνω προσφορά συμπεριλαμβάνονται: ΦΠΑ ……% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ,         /        /2019 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 
 

 

  

ΑΔΑ: 6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
της 15766/11-07-2019 Επαναληπτικής Πρόσκλησης 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3 ), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω με γνώση των συνεπειών του Νόμου περί «Ψευδούς δηλώσεως», ότι: 

 

Α. αποδέχομαι πλήρως τους όρους της 15766/11-07-2019 Επαναληπτική Πρόσκλησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων, και οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες 

προδιαγραφές. 

 

Β.  δεν εμπίπτω σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 18, 73 και 74 του ν.4412/2016. 

 

Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση  προσκόμισης, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, των κάτωθι 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών των άρθρων 73 και 80 του ν.4412/2016: 

1) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ 

2) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ 

 

Δ.  η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι εξήντα (60) ημέρες, κατά τα οριζόμενα στη σχετικής πρόσκληση, 

και η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

 

 

 

 

  

Ημερομηνία:   ……. /…… /2019 
 

Ο – Η Δηλ………-Εξουσιοδοτ……. 
 
 

(Υπογραφή) 

ΑΔΑ: 6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
  

ΑΔΑ: 6Ζ5Δ465ΧΘΕ-ΤΦ0
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