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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 1ο - Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων 
και Μετανάστευσης (Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.) 

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 2131520814 
Αριθμ. Πρωτ: 8000/20/18/12/8 - 197852 

 

 
 

                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

                                      ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                          Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2019 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαδικασιών απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ 

(#2.000,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την 

προμήθεια συσκευών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» 
 

 Ο                                                                                                                                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.1481/1984, «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης» (Α’-152), ως ισχύει. 
1.2. Του Ν.2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’-45), ως ισχύει. 
1.3. Του Ν. 2800/2000, «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ -́41), ως ισχύει. 
1.4. Του Ν.2859/2000, «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α ́-248), ως ισχύει. 
1.5. Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (Α’- 266), ως ισχύει. 
1.6. Του Ν. 3588/2007, «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α’- 153), ως ισχύει. 
1.7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α΄-112), ως 
ισχύει. 

1.8. Του άρθρου 3 του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’-61), ως ισχύει. 

1.9. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’- 204), ως ισχύει. 

1.10. Του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του 
ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

1.11. Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α’-73), ως ισχύει. 

1.12. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’- 143), ως ισχύει. 

ΑΔΑ: Ω31Ρ46ΜΚ6Π-Φ5Ζ
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1.13. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  (Α’- 160), ως ισχύει 

1.14. Του Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’- 129), ως ισχύει. 

1.15. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ - 147), ως ισχύει. 

1.16. Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις.» (Α’- 240), ως ισχύει. 

1.17. Του Π.Δ. 14/2001  «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’-12), ως ισχύει. 
1.18. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.» (Α’- 213), 

ως ισχύει. 
1.19. Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’- 281), ως ισχύει. 
1.20. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’- 34), ως 

ισχύει. 
1.21. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’- 145), ως ισχύει. 
1.22. Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη)- Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» (Α’- 235), ως ισχύει. 

1.23. Του Π.Δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’- 159) 

1.24. Της υπ’ αριθ. 8000/20/45/119 – δ’ από 07/09/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ’ του Ν. 4332/2015.» (Β’- 1880), ως ισχύει. 

1.25. Της υπ’ αριθ. 134453 από 28/12/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’- 2857), ως ισχύει. 

1.26. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 30/12/2015 Απόφασης κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων 
δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2884), ως ισχύει. 

1.27. Της υπ’ αριθ. 75171 από 05/08/2016 Απόφασης κ. Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  «Ανάθεση 
καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την 
περίοδο 2014-2020 στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης» (Β’- 2418), ως ισχύει. 

1.28. Της υπ’ αριθ. 82350 από 09/08/2016 Απόφασης κ. Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Β’- 2451), ως 
ισχύει. 

1.29. Της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/284 – β’ από 01/11/2016 Απόφασης κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225/ 24-12-2015 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2884)” (Β’ - 3527), ως ισχύει 

1.30. Της υπ’ αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση 
“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.» (Β’-3698) 

1.31.  Της υπ’ αριθ. 1191 από 22/03/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147)» (Β’- 969), ως ισχύει. 

ΑΔΑ: Ω31Ρ46ΜΚ6Π-Φ5Ζ
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1.32. Της υπ’ αριθ. 57654 από 23/05/2017 Απόφασης κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» (Β’- 1781), ως ισχύει. 

1.33. Της υπ’ αριθ. 7004/5/19-β΄ από 31/12/2018 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας περί «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’- 6003). 

1.34. Η υπ’ αριθ. 134613 από 13/12/2018 Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018 κ. 
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. (Α.Δ.Α.: Ω7Ζ7465ΧΙ8-ΤΦ5) 

1.35. Η υπ’ αριθ. 18565 από 12/02/219 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και 
Οικονομικών, αναφορικά με τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2019 (Α.Δ.Α.: 6Ξ29465ΧΙ8-
ΧΣΦ) 

2. Την υπ’ αριθ. ISF–Β/5–κη’ από 06/02/2017 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 8/2016), για υποβολή 

προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014 – 2020, με τίτλο: 

«Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» (Α.Δ.Α.: ΩΟΗΞ465ΧΘ7-ΨΤΝ) 

3. Την υπ’ αριθ. ISF–Β/5–ξζ’ από 22/05/2017 Απόφαση Χορήγησης Επιδότησης, με θέμα: Χρηματοδότηση της Δράσης 

«Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 1779/5005255 

από το Εθνικό Πρόγραμμα του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014 -

2020» (Α.Δ.Α.: ΩΡ18465ΧΘ7-7Θ5)  

4. Την υπ’ αριθ. ISF–B/5/2–νστ από 30/04/2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας για τον τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας», με θέμα: 1η τροποποίηση συμφωνίας 

επιδότησης της δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις/ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5005255 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ 

Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020» (Α.Δ.Α.: Ω6ΧΜ465ΧΘ7-ΥΨ1) 

5. Το υπ’ αριθ. 8000/20/18/12 – 242428 από 29/05/2018 Αίτημα Επικαιροποίησης της Δράσης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις», του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας. (Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ003333432) 

6. Το υπ’ αριθ. 8000/20/18/12 – 242492 από 28/06/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με θέμα: 

«Ανάρτηση της υπ’ αριθ. 11466 από 30/01/2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α.Δ.Α.: 

75ΜΜ465ΧΙ8-ΤΟΟ), ως έγκριση του υπ’ αριθ. 8000/20/18/12- 242428 από 29/05/2018 Αιτήματος Επικαιροποίησης, της 

δράσης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις» του Εθνικού 

Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ003333432)» (Α.Δ.Α.Μ.:18REQ003343016). 

7. Το υπ’ αριθ. 1774/17/1586223 από 07/08/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α. 

8. Την  της υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/8 - 197536 από 26/01/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης 

Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με θέμα: «Διενέργεια διαδικασιών απευθείας 

ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (#2.000,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(1.612,9€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια συσκευών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»   (Α.Δ.Α.: ΩΧΜΚ46ΜΚ6Π-ΡΜ0) 

(Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004378229). 

9. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/8 - 197550 από 08/02/2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με 

θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συσκευών γραφείου» 

(Α.Δ.Α.: 662Ε46ΜΚ6Π-ΜΜ4) 

10. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/8 -197697 από 03/06/2019 Απόφαση Ματαίωσης της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ 

Α.Ε.Α. με θέμα: «Διενέργεια διαδικασιών απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ 

(#2.000,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια συσκευών 

γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή)» ” (Α.Δ.Α.: Ψ0ΠΔ46ΜΚ6Π-Σ5Ξ) 

11. Το υπ’ αριθ. 1588/19/1522396 από 17/07/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. 

12. Το υπ’ αριθ. 1766/19/1582824 από 27/07/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών/ Α.Ε.Α.  

13. Την  της υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/8 - 197780 από 03/08/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης 

Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., με θέμα: «Διενέργεια διαδικασιών απευθείας 
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ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (#2.000,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(1.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια συσκευών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»   (Α.Δ.Α.: 6ΥΗΓ46ΜΚ6Π-ΝΞΖ) 

(Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC005390409) 

14. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18/12/8 - 197840 από 27/09/2019 Απόφαση Ματαίωσης της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ 

Α.Ε.Α. με θέμα: «Διενέργεια διαδικασιών απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων ευρώ 

(#2.000,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια συσκευών 

γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή)» ” (Α.Δ.Α.: Ω8ΙΔ46ΜΚ6Π-2ΤΜ) 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την επανάληψη της διενέργειας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με τροποποίηση των όρων αυτής, για την 

προμήθεια συσκευών γραφείου (CPV: 32324100-1 «Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες», 32552100-8 «Τηλεφωνικές 

συσκευές», 32552110-1 «Ασύρματα τηλέφωνα»), σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπολογισθείσας αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (#2.000,00€#) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (1.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή, στην υπόψη διαδικασία, θα κατατίθενται όπως ορίζεται 

στην παρούσα, στην έδρα της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ 

Α.Ε.Α., οδός Π. Κανελλοπούλου 04 – τ.κ. 101 77 Αθήνα, μέχρι τις 22/10/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 

ώρα 10.30’, η οποία ορίζεται και ως η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

3. Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας «Αρχηγείο 

Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, οδός Π. 

Κανελλοπούλου αριθ. 04 – τ.κ.: 101 77 Αθήνα». Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα διαβιβάζονται στην 

αρμόδια Επιτροπή, πριν τη διενέργεια της διαδικασίας, προκειμένου αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές 

που θα υποβληθούν την ως άνω ημερομηνία και ώρα διενέργειάς της. 

4. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση άφιξης αυτών.  

5. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., δε θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι ενδιαφερόμενοι που θα 

συμμετάσχουν στη διαδικασία, φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν εγκαίρως 

στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α, θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

6. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των 

ζητούμενων υλικών, καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016, ως ισχύει, κατά της παρούσας Πρόσκλησης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, με την υποβολή 

της προσφοράς του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της παρούσας. 

8. Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή απόκλιση 

από αυτούς, αποκλείεται ως μη κανονική. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, ως 

ισχύει, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως ορίζονται σε αυτή. 
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10. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν 

συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη 

νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

11. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 22/10/2019, ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη και ώρα 11.00 στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Κλάδος Αλλοδαπών και 

Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 04, τ.κ. 101 77 Αθήνα, 3ος Όροφος).  

12. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Διαδικασίας. 

13. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή δια των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

14. Με σκοπό την έκδοση σχετικής άδειας εισόδου για το κτήριο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους 

αναφερόμενους εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων, την ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, παρακαλούνται όπως οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν εγκαίρως στο τηλ. 213-1520814. 

15. Η εν λόγω διαδικασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τα επισυναπτόμενα σε αυτή Παραρτήματα τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

Ζ. 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

Θ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

 

16. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, Σ.Α.Ε. 

750/2, του έργου «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις» 

(Κωδικός/ M.I.S.: 2018ΣΕ75020010), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020 και αφορά τη δράση με τίτλο: 

«Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις/ Αρχηγείο Ελληνικής 

Αστυνομίας». 

17. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα 

και Θεωρήσεις, σε ποσοστό 75%. 

18. Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

- 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, ως 

ισχύει, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 

χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ως 

ισχύει, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 

χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 
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- Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 

Επίσης, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013, ως ισχύει. 

19. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), στο «Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα της 

Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) . 

20. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και τους όρους της εν λόγω προμήθειας παρέχονται στο  τηλέφωνο 

213-1520814.  

 

  Ο Διευθυντής 

Αριστείδης ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής 

   

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και 

Προστασίας Συνόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Οδός: Π. Κανελλοπούλου 04  
Τ.Κ.: 101 77 Αθήνα 
Τηλ.: 2131520814 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 
dipea.borderprotection@astynomia.gr  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Απευθείας Ανάθεση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια συσκευών γραφείου. 

Προς Προμήθεια Είδη- Κωδικοί CPV: 

32324100-1 «Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες» 

32552100-8 «Τηλεφωνικές συσκευές» 

32552110-1 «Ασύρματα τηλέφωνα» 

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Είδος Ποσότητα Είδους (σε τεμάχια) 

1. Τηλεόραση 2 

2. Ενσύρματες τηλεφωνικές 

συσκευές, με αναγνώριση 

κλήσεων 

30 

3. Ασύρματες τηλεφωνικές 

συσκευές, με αναγνώριση 

κλήσεων 

6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Δύο χιλιάδες ευρώ (#2.000,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

νομίμων κρατήσεων, χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα 

λεπτά (1.612,90€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 22/10/2019 

Ημέρα:  Τρίτη 

Ώρα: 10.30’ π.μ. 

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ημερομηνία: 22/10/2019 

Ημέρα:  Τρίτη 

Ώρα: 11.00’ π.μ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, Σ.Α.Ε. 750/2, του έργου 

«Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα 

Σύνορα και Θεωρήσεις» (Κωδικός/ M.I.S.: 2018ΣΕ75020010), στο 

πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της 

περιόδου 2014-2020  και αφορά τη δράση με τίτλο: «Τεχνική 

Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα 

& Θεωρήσεις/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας».  

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις σε 

ποσοστό 75%. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 

Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν 

ως εξής: 

- 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει, επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω 

κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 

ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 

το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω 

κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 

ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 

Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια 

υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ένας (1) μήνας (30 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της 

οικείας Σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του συνόλου των ειδών, θα πραγματοποιηθεί σε κτήρια 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), επί της Λ. Μεσογείων 

136 και Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ. 101 77, Αθήνα [τα ακριβή κτήρια 

(όροφοι, γραφεία κ.λπ.) θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατά 

την παράδοση των υλικών]. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του 

συνόλου των ειδών της προμήθειας. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1. Επιλογή διαδικασίας – Απευθείας Ανάθεση 

1.1. Για την επιλογή του Αναδόχου, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 

(«Απευθείας Ανάθεση»), ως ισχύει, διαδικασία, καθώς και οι ειδικότεροι όροι της παρούσας. 

2.  Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και είναι εγκατεστημένοι:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του  Ν. 

4412/2016, ως ισχύει και δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 

για την υποβολή  προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής 

μορφής, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 

αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

3.  Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ - 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

4. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 

4.1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, υπογεγραμμένες (και με 

μονογραφή σε κάθε σελίδα), καθώς και με αρίθμηση σελίδων, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, οι οποίες θα 

πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το 

αργότερο έως τις 22/10/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στη Διεύθυνση Προστασίας 

Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., Π. Κανελλόπουλου 04, τ.κ. 101 77 Αθήνα (3ος 

όροφος).  

4.2. Υφίσταται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, στην έδρα της Υπηρεσίας «Αρχηγείο 

Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, οδός 

Π. Κανελλοπούλου αρ. 04 – τ.κ.: 101 77 Αθήνα». Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα διαβιβάζονται στην 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Διαδικασίας, πριν τη διενέργεια της διαδικασίας προκειμένου 

αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές που θα υποβληθούν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

4.3. Η Υπηρεσία, δε φέρει ευθύνη, για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. δε θα παραλάβει φακέλους 

προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

4.4. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

5. Χρόνος ισχύος των προσφορών  

5.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 

την επομένη της ημέρας διενέργειας της διαδικασίας. 

5.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης 

6.1. Η επιλογή του οικονομικού φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάθεση της σύμβασης, θα βασιστεί 

στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

7. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία υποψήφιος οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται 

για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθούς λόγους: 

7.1. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον υπάρχει εις βάρος 

του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:  

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ.1) και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της 27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  ν. 

2803/2000 (Α ́ 48),  

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α ́ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας  

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α ́ 215).  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.2. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εάν 

η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι, ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ.  

7.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας που τελεί σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου.  

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 

δε μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, 

ως ισχύει, δε μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της παρούσας 

διαδικασίας, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

8. Κριτήρια επιλογής 

8.1. Κριτήριο επιλογής του οικονομικού φορέα αποτελεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Ο οικονομικός φορέας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016, ως ισχύει, ή να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα αυτό. 

9. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

9.1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία  δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, καθώς και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στις 

διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

Ν.4412/2016, ως ισχύει, 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει υπό τους όρους του εδ. γ της υποπαρ. 7.3 της παρ. 7 «Λόγοι αποκλεισμού» του 

Παραρτήματος Β’ «Γενικοί όροι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», καθώς και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) Η οποία είναι υπό αίρεση, 
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   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του υποψήφιου οικονομικού φορέα και σε 

περίπτωση ένωσης, τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)] 

 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/ ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΣΥΝΟΡΩΝ/ Α.Ε.Α. 

Για την: «Προμήθεια συσκευών γραφείου» 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 8000/20/18/12/8 -  197852 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών :  22/10/2019 ώρα 10.30’ π.μ. 

ζ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

10. Ενστάσεις 

10.1. Ενστάσεις, υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016, ως ισχύει. 

11. Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

11.1. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

α) Η Σύμβαση, 

β) Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της, 

γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή, 

δ) Η Προσφορά του Αναδόχου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Ειδικότερα:   

1. Κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς 

1.1.  Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς, θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). 

β. Τα στοιχεία του προσφέροντα (οικονομικού φορέα) [επωνυμία, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, 

αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]. 

γ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Αναθέτουσα Αρχή) (Διεύθυνση 

Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α.). 

δ. Ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της. 

στ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών) (03/09/2019 ώρα 10.30, ημέρα Τρίτη). 
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1.2.  Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα τα εξής: 

I. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και να καλύπτει, 

με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. 

(Σύμφωνα με το Παράρτημα Η’ «Τεχνικές Προδιαγραφές»).  

ΙΙ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», με συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Θ’ της παρούσας. 

 Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

 Η τιμή του προς προμήθεια υλικού, δίδεται ανά μονάδα, θα αναγράφεται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού, 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα Πρόσκλησης. 

 Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε 

στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

α. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

+συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

β. Οι φάκελοι «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. Το σύνολο του περιεχομένου έκαστου φακέλου θα πρέπει να έχει μονογραφεί και αριθμηθεί. 

γ. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου τους, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

δ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά οικονομικού φορέα, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

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

περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών, όλοι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 

έχουν  χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων 

και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 21 «Εχεμύθεια» του 

Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

ε. Οικονομικός φορέας, ο οποίος υπέβαλλε αντιπροσφορά ή προέβη σε τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 

που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας της Διαδικασίας, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, η προσφορά του 

απορρίπτεται, ως μη κανονική. 
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στ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.  

Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια Επιτροπή. 

ζ. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν αποξέσεις, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, μονογράφει 

και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

η. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
i. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.  
ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
θ) Προσφορά με προϋπολογισμό, μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της «Προμήθειας», απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

ι) Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση όπου οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα υπό 

προμήθεια είδη, θα απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή της προσφοράς τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησής της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.  Δικαιολογητικά Απευθείας Ανάθεσης (Αποδεικτικά μέσα) 

1.1.  Τα δικαιολογητικά απευθείας ανάθεσης (αποδεικτικά μέσα) που θα πρέπει να υποβάλλει ο προσωρινός 

ανάδοχος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

έγγραφης ειδοποίησης, είναι τα κάτωθι: 

α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως ακολούθως:  
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i. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.): 

 ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (συνοδευόμενο από τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται)  

 βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται. 

 ii. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 

 Πιστοποιητικό περί μη μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

iii. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: 

 Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και τις τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η. 

iv. Για φυσικά πρόσωπα: 

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

v. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα: 

 Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας 

ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή 

στα προβλεπόμενα μητρώα, το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, 

που ζητούνται ανωτέρω για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται 

ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες 

αρχές παρέχουν όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις υπόψη κατηγορίες υποψηφίων. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/α πρόσωπα που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νομίμου εκπροσώπου. 
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Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα- μέλος της. 

β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  

 απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι δε συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της υποπαρ. 7.1 της παρ. 7 «Λόγοι αποκλεισμού», του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί Όροι 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» . Το παρόν δικαιολογητικό αφορά:  

i. στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), το διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

ii. στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

iii. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.     

γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή φόρων: 

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

δ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι 

έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (αφορά την κύρια και επικουρική ασφάλιση), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

ε) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 

επαγγελματικό παράπτωμα: 

 Για τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 2.1, της παρ. 2 «Δικαίωμα Συμμετοχής» του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί 

όροι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», απαιτείται πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού/ εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016, ως 

ισχύει, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των αναφερομένων στo εδ. α της υποπαρ. 7.3 της παρ. 7 «Λόγοι 

αποκλεισμού», του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί όροι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», Υπεύθυνη 

Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού. 

 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των αναφερομένων στo εδ. β της υποπαρ. 7.3, της παρ. 7 «Λόγοι 

αποκλεισμού», του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί όροι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Σε περίπτωση μη έκδοσης τέτοιου 

εγγράφου ή πιστοποιητικού ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις του ανωτέρω εδ., το πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση, στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο υπόψη εδάφιο. 

 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των αναφερομένων στο εδ. γ της υποπαρ. 7.3, της παρ. 7 «Λόγοι 

αποκλεισμού», του Παραρτήματος Β’ «Γενικοί όροι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», 

πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιου είδους Πιστοποιητικό, αυτό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της 

χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

2. Δικαιολογητικά Σύναψης Σύμβασης 

2.1. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής έγγραφης ειδοποίησης, εν ισχύ, 

πιστοποιητικό εγγραφής υπόχρεου παραγωγού στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.Π.Α.) του Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.), το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του εν λόγω φορέα. 

3. Δικαιολογητικά Πληρωμής 

3.1. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016, ως ισχύει και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23/12/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (ΦΕΚ Β 2857/28-12-

2015), συμπληρωματικά με τα κάτωθι: 

- Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί ασφαλιστικών φορέων (Σχετικό πρότυπο θα δοθεί στον Ανάδοχο). 

- Βεβαίωση τραπέζης για το ΙΒΑΝ και το ΒΙC του δικαιούχου. 

- Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου περί μη εκχώρηση σύμβασης σε κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (Σχετικό 

πρότυπο θα δοθεί στον Ανάδοχο). 

- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, μη λύσης και μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, με 

ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1.  Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

1.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Διαδικασίας, 

παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή θα προβεί 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στις 22/10/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00, στις 

εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. 

(οδός Π. Κανελλοπούλου αρ. 04). 

1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
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- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφεται 

δε και σφραγίζεται από το αρμόδιο όργανο η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  

- Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου. 

- Οι φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

από το ανωτέρω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημέρα και ώρα που 

θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας. 

- Ακολούθως, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους της οικείας Πρόσκλησης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή απόρριψη αυτής, αναφέροντας 

και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

- Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό. 

- Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

- Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας 

Συνόρων/ Α.Ε.Α., η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί 

ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ως ισχύει.  

1.3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές  έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας και παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

1.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών απευθείας ανάθεσης 

2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η Απευθείας ανάθεση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλλει εντός προθεσμίας, 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

τα δικαιολογητικά της παρ. 1 «Δικαιολογητικά Απευθείας Ανάθεσης (Αποδεικτικά μέσα)» του Παραρτήματος Δ’ 

«Δικαιολογητικά Απευθείας Ανάθεσης - Σύμβασης- Πληρωμής» της παρούσας Πρόσκλησης. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή 

διενέργειας της Διαδικασίας. 

2.2. Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

ΑΔΑ: Ω31Ρ46ΜΚ6Π-Φ5Ζ





 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ταμείο Εσωτερικής  

Ασφάλειας 

  

 

20 
 

2.3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

2.4. Η διαδικασία ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.2 και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, 
σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/2016, ως ισχύει, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

2.5. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση απευθείας 
ανάθεσης.  

2.6. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
2.7. Η διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών, από τον «προσωρινό ανάδοχο», περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 
 

3. Απόφαση απευθείας ανάθεσης – Πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης 

3.1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση απευθείας ανάθεσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

3.2. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης απευθείας ανάθεσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί 

αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 127.  

3.3. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

3.4. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται 

η διαδικασία του αρ. 103 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, για τον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.   

3.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

4.  Ματαίωση Διαδικασίας 

4.1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

Διενέργειας, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Σύναψη Σύμβασης 

1.1. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το Ελληνικό 

Δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και στην εκτέλεση της 

Σύμβασης, ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας 

της Υπηρεσίας διενέργειας της διαδικασίας. 

2. Χρόνος και Τρόπος παράδοσης  

2.1. Το σύνολο του υλικού θα παραδοθεί, εντός ενός μηνός (30 ημερολογιακές ημέρες), από την υπογραφή της 

οικείας Σύμβασης, σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), επί της Λ. 

Μεσογείων 136 και Π. Κανελλοπούλου 04 τ.κ. 101 77, Αθήνα [τα ακριβή κτήρια (όροφοι, γραφεία κ.λπ.) θα 

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την παράδοση των υλικών] 

2.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 

του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

2.3. Για τις κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 

4412/2016, ως ισχύει. 

3. Παραλαβή υλικών 

3.1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, με την έκδοση 

σχετικού πρωτοκόλλου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του συνόλου των υλικών. 

3.2. Κατά την παραλαβή των υλικών, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 

- Ποσοτικός έλεγχος των ειδών, σύμφωνα με την παρούσα και την οικεία Σύμβαση. 

- Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της 

κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της 

σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού.  

- Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας. 

3.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ως περιγράφεται στη σύμβαση. 

- Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

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

εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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4. Υποχρεώσεις αναδόχου 

4.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 

του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Πληρωμή 

1.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση 100% της συμβατικής 

αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών. 

1.2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 3 του 

Παραρτήματος Δ’ «Δικαιολογητικά Απευθείας Ανάθεσης - Σύμβασης- Πληρωμής» της παρούσας. 

1.3. Τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής δεν θα φέρουν διορθώσεις ή αποξέσεις. 

2. Κρατήσεις 

2.1. Η δαπάνη υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

- 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, ως 

ισχύει, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 

χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- 0,06% υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ως 

ισχύει, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 

χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

- Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 

- Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 

Ν. 4172/2013, ως ισχύει. 

3. Πηγή Χρηματοδότησης 

3.1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, Σ.Α.Ε. 750/2, του έργου «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για 

τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις» (Κωδικός/ M.I.S.: 2018ΣΕ75020010), στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της 

περιόδου 2014-2020  και αφορά τη δράση με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για 

τον Τομέα Σύνορα & Θεωρήσεις/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας».  

3.2. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ τομέας Σύνορα 

και Θεωρήσεις, σε ποσοστό 75%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

- Στο σύνολο των υπό προμήθεια υλικών θα πρέπει να τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ένδειξη, η οποία θα 

επικολληθεί σε εμφανές σημείο αυτών. Το ακριβές κείμενο της ένδειξης θα δηλωθεί στον ανάδοχο κατά την 

υπογραφή της οικείας σύμβασης.  

- Όλα τα είδη θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «CE». 

- Στο φάκελο προσφοράς, να περιλαμβάνονται οι κάτωθι πίνακες με συμπληρωμένη τη στήλη «Απάντηση» 

 

1. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Γενικά 

χαρακτηριστικά 

1.1. Η οθόνη να είναι τεχνολογίας LED.  

1.2. Η διαγώνιος της οθόνης να είναι 42 ίντσες τουλάχιστον. 

1.3. Να διαθέτει ανάλυση εικόνας 3840 x 2160 ευκρίνειας 
Ultra HD. 

1.4. Ο ρυθμός ανανέωσης εικόνας να είναι τουλάχιστον 400 
Hz, ή τουλάχιστον 1200 σε BPI ή TPQ ή PMI ή PCI. 

1.5. Να διαθέτει τουλάχιστον ψηφιακό επίγειο δέκτη DVB - Τ2 
και δορυφορικό DVB - S2 

1.6. Να διαθέτει μία (1) είσοδο HDMI τουλάχιστον.    

1.7. Να διαθέτει ηχεία για την αναπαραγωγή του ήχου. 

1.8. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο. Να προσφερθούν οι 
μπαταρίες. 

1.9. Οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι καινούργιες, 
ημερομηνίας παραγωγής εντός διετίας, και εντός συσκευασίας 
κατασκευαστή, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά τη 
μεταφορά τους και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών και των 
ιδιοτήτων. 

1.10. Να παραδοθεί κατάλληλη βάση στήριξης για ανάρτηση 
στον τοίχο. 

1.11. Nα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον δύο 
(2) ετών, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα 
φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής 
κατασκευής. 

1.12. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια 

ΝΑΙ 
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βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον 
κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον 
προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη 
καινούργια ιδίων χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση 
αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική 
αξία της συσκευής και των παρελκόμενών της. 

1.13. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με 
άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και ανταλλακτικά και 
παρελκόμενα, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική 
παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο 
εξωτερικό λόγω αδυναμίας επισκευής του από την εταιρεία, τα 
έξοδα αποστολής θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια 
εταιρεία.   

1.14. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να 
αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν λόγω 
προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων 
τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση 
της συσκευής που επιστρέφεται, σύμφωνα με την παραπάνω 
διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα 
απολύτως τίμημα. 

1.15. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδια 
ή/και περιγραφικά φυλλάδια ή/και δηλώσεις του 
κατασκευαστικού οίκου. 

1.16. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το 
μοντέλο και ο τύπος των προσφερόμενων συσκευών. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
 

 

 

2. ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ME ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Γενικά 

χαρακτηριστικά 

2.1. Να είναι τύπου Γραφείου. 

2.2. Να διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
0, *, #). 

2.3. Να διαθέτει αλφαριθμητική οθόνη δύο (2) τουλάχιστον 
γραμμών. 

ΝΑΙ 
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2.4. Να διαθέτει λειτουργία εμφάνισης ταυτότητας καλούντος 
(CLIP) και να μην απαιτούνται μπαταρίες ή εξωτερικό 
τροφοδοτικό στη συσκευή για εμφάνιση αναγνώρισης 
ταυτότητας καλούντος (CLIP). 

2.5. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνισμού. 

2.6. Nα διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση ήχου ακουστικού. 

2.7. Να διαθέτει πλήκτρο "Recall/Redial" για επανάκληση. 

2.8. Να διαθέτει πλήκτρο "Flash" με προσαρμογή του χρόνου 
διακοπής βρόγχου (Flash ή Recall timing), για μεταφορά και 
ενεργοποίηση ευκολιών. 

2.9. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) μνήμες/κομβία για άμεση 
κλήση αποθηκευμένων αριθμών. 

2.10. Να διαθέτει επιτραπέζια και επίτοιχη στερέωση. 

2.11. Να διαθέτει ανοικτή συνομιλία.  

2.12. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση μεγαφώνου. 

2.13. Να διαθέτει πλήκτρο σίγασης μικροφώνου. 

2.14. Να διαθέτει ένδειξη ώρας, ημερομηνίας και διάρκειας 
κλήσεων. 

2.15. Οι τηλεφωνικές συσκευές να είναι καινούργιες, 
πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, και εντός 
συσκευασίας κατασκευαστή. Να είναι συσκευασμένες έτσι 
ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά τη μεταφορά τους 
και η αλλοίωση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων 
τους. Θα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 
δύο (2) ετών, με την υποχρέωση του προμηθευτή να 
αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, 
παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής. 

2.16. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια 
βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται 
στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα 
επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση 
αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια ιδίων 
χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας 
αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και των 
παρελκόμενών της. 

2.17. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι 
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τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση 
της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να 
αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν 
λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων 
δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι 
τότε πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέφεται, 
σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται 
στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα. 

2.18. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το 
μοντέλο και ο τύπος των προσφερόμενων συσκευών. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
30 

 

 
 
 
 

3. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ME ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Γενικά 

χαρακτηριστικά 

3.1. Να διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 0, *, #). 

3.2. Να διαθέτει αλφαριθμητική φωτιζόμενη οθόνη 
τουλάχιστον 1.4 ιντσών ή τριών (3) γραμμών. 

3.3. Χρόνος ομιλίας τουλάχιστον έως δεκατρείς (13) ώρες.  

3.4. Χρόνος αναμονής τουλάχιστον έως εκατόν εβδομήντα (170) 
ώρες. 

3.5. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) μνήμες/κομβία για 
άμεση κλήση αποθηκευμένων αριθμών. 

3.6. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνισμού. 

3.7. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη έντασης ήχου ακουστικού. 

3.8. Να διαθέτει πλήκτρο εύρεσης συσκευής (paging). 

3.9. Να διαθέτει ελληνικό μενού. 

3.10. Να διαθέτει λειτουργία εμφάνισης αναγνώρισης 
ταυτότητας καλούντος (CLIP). 

3.11. Να διαθέτει ένδειξη ώρας, ημερομηνίας και διάρκειας 
κλήσεων. 

3.12. Να διαθέτει τονική /παλμική λειτουργία κλήσης. 

3.13. Τεχνολογία ECO-DECT για μηδενική ακτινοβολία και 
ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. 

ΝΑΙ 
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3.14. Οι τηλεφωνικές συσκευές να είναι καινούργιες, πρόσφατης 
ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας 
κατασκευαστή. Να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι φθορές κατά τη μεταφορά τους και η 
αλλοίωση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους. Θα 
συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 
δύο (2) ετών, με την υποχρέωση του προμηθευτή να 
αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, 
παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής. 

3.15. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια 
βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται 
στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα 
επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση 
αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια ιδίων 
χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε περίπτωση αδυναμίας 
αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και των 
παρελκόμενών της. 

3.16. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση 
της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να 
αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν 
λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων 
δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι 
τότε πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέφεται, 
σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται 
στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα. 

3.17. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το 
μοντέλο και ο τύπος των προσφερόμενων συσκευών. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 6  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Η συμπλήρωση των στηλών με τιμές γίνεται μόνο στην οικονομική προσφορά) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την υπ’ αριθμ. ………………………………….. από……………………..Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 

Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 

 

 

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά 

είδος 

1 Τηλεόραση 2   

2 

Ενσύρματες τηλεφωνικές 

συσκευές, με αναγνώριση 

κλήσεων 

30   

4 

Ασύρματες τηλεφωνικές 

συσκευές, με αναγνώριση 

κλήσεων 

6   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ανά 

είδος 

ΑΞΙΑ) 

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

Φ.Π.Α. 

 

 

 Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η’» της υπ’ αριθμό:  ……………………. από ……………………. Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α, τις οποίες έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας 

προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως. 

Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς οποιοδήποτε 

όρο αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης. 

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

ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας. 

 

Τόπος / ημερομηνία 

                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 
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