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                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

                                    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (#3.500,00€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων (2.822,58€ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια και τοποθέτηση συσσωρευτών συσκευής 
αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και συντήρηση αυτής, 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 
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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. 

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 Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 
τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις». 

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

ισχύει. 
1.20. Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’- 281), ως ισχύει. 
1.21. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’- 34), ως ισχύει. 
1.22. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’- 145), ως ισχύει. 
1.23. 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. 

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

1.25. 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. 

1.26. 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. 

1.27. 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. 

1.28. 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. 

1.29. 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. 

1.30. 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 
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1.31. 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) 

1.32.  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. 

1.33. 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. 

1.34. 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). 
 

2. Την υπ’ αριθ. HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0025 από 30-11-2016 Συμφωνία Επιχορήγησης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθ. 114860 από 30/10/2018 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. (Α.Δ.Α.: 7ΤΞΠ465ΧΙ8-
29Β) 

4. 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). 

5. Το υπ’ αριθ. 8000/20/18 – 197707 από 10/06/2019 αίτημα έγκρισης πίστωσης της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/Α.Ε.Α., με και με θέμα: Αίτημα έγκρισης πίστωσης, που αφορά τη συγχρηματοδοτούμενη δράση, με 
τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών στους υπηκόους τρίτων χωρών και λειτουργική ενίσχυση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 
στα εξωτερικά σύνορα», υποέργο: «Προμήθεια μπαταριών συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)» με 
προϋπολογισμό τρεισήμισι χιλιάδες ευρώ #3.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων) 
2.822,58€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(Α.Δ.Α.Μ. 19REQ005087127) 

6. Την υπ’ αριθ. 8000/20/18 – 197708 από 10-06-2019 έγκρισης πίστωσης της Διεύθυνσης Προστασίας 
Συνόρων/Α.Ε.Α., και με θέμα: «Ανάρτηση της υπ’ αριθ. 114860 από 30-10-2018 Απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 
2018, στη ΣΑΕ 050/2, του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:7ΤΞΠ465ΧΙ8-29Β),  ως έγκριση του υπ’ 
αριθ. 8000/20/18 – 197707 (Α.Δ.Α.Μ.: 19REQ005087127) αιτήματος έγκρισης πίστωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης του υποέργου «Προμήθεια μπαταριών συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS» της 
Δράσης: «Παροχή Υπηρεσιών στους υπηκόους τρίτων χωρών και λειτουργική ενίσχυση των Υπηρεσιών της 
ΕΛ.ΑΣ. στα εξωτερικά σύνορα», που χρηματοδοτείται από το μηχανισμό της Επείγουσας Βοήθειας 2016, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις. (Α.Δ.Α.Μ. 19REQ005088569). 

 Προσκαλεί για την υποβολή προσφορών, υποψήφιους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προμήθεια και 
τοποθέτηση συσσωρευτών συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) (CPV: 31440000-2 «Μπαταρίες») και 
συντήρηση αυτής (CPV: 50323000-5 «Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών»), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#3.500,00€#) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων (2.822,58€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ως 
ισχύει.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

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). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Προμήθεια και τοποθέτηση συσσωρευτών συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας 
(UPS) 

(CPV: 31440000-2 «Μπαταρίες») 

Συντήρηση συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) 

(CPV: 50323000-5 «Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών») 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ & 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

Όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφής της παρούσας. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ #2.950,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
νομίμων κρατήσεων) δύο τριακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και τρία λεπτά (2.379,03€), 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Πεντακόσια πενήντα ευρώ #550,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων 
κρατήσεων) τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (443,55 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 12/06/2019 
Ημέρα:  Τετάρτη 
Ώρα: 11.00’ π.μ. 

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ημερομηνία:12/06/2019  
Ημέρα:Τετάρτη  
Ώρα: 11.15’ π.μ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 050/2 του έργου «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας 
Σύνορα και Θεωρήσεις – Επείγουσα Βοήθεια 2016 – Παροχή υπηρεσιών σε υπηκόους 
τρίτων χωρών και λειτουργική ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα 
εξωτερικά σύνορα» 

  Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από τη συγχρηματοδοτούμενη Δράση με 
Κωδικό/MIS 2016ΣΕ05020029 και τίτλο  «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας 
Σύνορα και Θεωρήσεις – Επείγουσα Βοήθεια 2016 – Παροχή υπηρεσιών σε υπηκόους 
τρίτων χωρών και λειτουργική ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα 
εξωτερικά σύνορα», μέσω της Επείγουσας Βοήθειας 2016 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας /Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις σε ποσοστό 100% της επιλέξιμης 
δαπάνης προ Φ.Π.Α. από Ευρωπαϊκή Συμμετοχή, ενώ ο αναλογούν Φ.Π.Α. από Εθνική 
Συμμετοχή. 

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 375 
παρ. 7 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. 

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 και φόρος 
εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013, ως ισχύει. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της οικείας Σύμβασης. 

Για τις κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση του συνόλου των ειδών και υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί στη 
Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., 
Π. Κανελλόπουλου 04, τ.κ. 101 77 Αθήνα (3ος Όροφος). 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Μέχρι τρεις (03) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του συνόλου των ειδών της 
προμήθειας. 
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1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να καταθέσουν σε πρωτότυπη μορφή 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 την 12/06/2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 
11.00΄ π.μ., στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., Π. 
Κανελλόπουλου 04, τ.κ. 101 77 Αθήνα (3ος Όροφος).  

1.2. 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 Διαδικασιών Απευθείας Ανάθεσης, που θα οριστεί με Απόφαση της 
Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., πριν τη διενέργεια των υπόψη διαδικασιών, προκειμένου 
αποσφραγιστούν δημόσια, μαζί με αυτές που θα υποβληθούν έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 
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. δεν θα παραλάβει φακέλους 
προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

1.3. Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές (επί ποινή αποκλεισμού) που υποβάλλονται και για τα δύο τμήματα της 
Σύμβασης. 

1.4. Η Σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα: 
 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) 

#2.379,03€# #2.950,00€# 

2 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) 

#443,55€# #550,00€# 

 
 
 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1. 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) 
12/06/2019 ώρα 11.00, ημέρα Τετάρτη). 

ΑΔΑ: 62ΗΚ46ΜΚ6Π-ΡΜ8





 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 2016 
Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100% της επιλέξιμης 
δαπάνης προ Φ.Π.Α. 
Εθνική Συμμετοχή: ο αναλογούν Φ.Π.Α. 

 

   
 

7 
 

   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 Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης:  : «Προμήθεια και τοποθέτηση συσσωρευτών συσκευής αδιάλειπτης 
παροχής ενέργειας (UPS) και συντήρηση αυτής»  

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 8000/20/18 - 197709 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 12/06/2019 ώρα 11.00’ π.μ. 

 
 
 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία,  σε 
πρωτότυπη μορφή και ειδικότερα τα εξής: 

 
I. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
 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-γενικών χαρακτηριστικών 
τους. (Σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα  «Τεχνικής Περιγραφής».  

 Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο πίνακας των ειδών, με 
συμπληρωμένη την στήλη «Απάντηση», του κάτωθι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. 

 
II. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τα οποία, επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το κάτωθι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  

 Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

 Η τιμή τόσο του προς προμήθεια υλικού όσο και των υπηρεσιών, δίνεται 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 Πρόσκληση. 

 Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε στην 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής. 

 Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (ολογράφως και αριθμητικώς): εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων, γνήσιων και αμεταχείριστων συσσωρευτών για τη συσκευή αδιάλειπτης 
παροχής ενέργειας (UPS) και συντήρηση αυτής, με τύπο:   

 

 

 

 

Α/Α 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(ΓΙΑ 

ΓΝΗΣΙΟ) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

1 

EATON 
POWERWARE  
9355-20-N-0-
MBS,  

PART NO 
1025089,  

SERIAL NUMBER 
NO 336401 

20 KVA 

18KW 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ 

12V 

9Ah 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

 

144 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

2 

EATON 
POWERWARE  
9355-20-N-0-
MBS,  

PART No 
1025089,  

SERIAL NUMBER 
NO 336401 

20 KVA 

18KW 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΣΥΣΚΕΥΗΣ   

- 

1  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

- 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

1 

EATON POWERWARE  
9355-20-N-0-MBS,  

PART No 1025089,  

SERIAL NUMBER NO 
336401 

20 KVA 

18KW 

ΠΛΗΡΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ   

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΜΟΛΥΒΔΟΥ 

12V 

9Ah 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΖΩΗΣ 

144   

ΑΔΑ: 62ΗΚ46ΜΚ6Π-ΡΜ8
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 Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της υπ’ αριθμ.:  ……………………. από 
……………………. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α, τις οποίες 
έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τις οποίες αποδέχομαι πλήρως. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, γνήσια  και αμεταχείριστα. 

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): εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας. 

           

          Τόπος / ημερομηνία 

                                                                                                                                                   Ο προσφέρων 

          (Σφραγίδα- Υπογραφή) 

2 

EATON POWERWARE  
9355-20-N-0-MBS,  

PART No 1025089,  

SERIAL NUMBER NO 
336401 

20 KVA 

18KW 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΣΥΣΚΕΥΗΣ   

 

 

 

- 

1 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 

  

Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ Φ.Π.Α. 

  

ΑΔΑ: 62ΗΚ46ΜΚ6Π-ΡΜ8
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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 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
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 είναι σε πρωτότυπη μορφή, να έχει 
μονογραφεί και αριθμηθεί. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών: 

i. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας της Διαδικασίας, η 
οποία θα συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α., παρουσία των συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την 12/06/2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.15, στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. (Ταχ. Διεύθυνση: Π. 
Κανελλοπούλου 04, τ.κ. 101 77). Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και εν συνεχεία ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς», 

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

- Οι φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από το ανωτέρω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν ύστερα από την αξιολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών. 

- Ακολούθως, το αρμόδιο όργανο καταχωρεί σε πρακτικό, όσους υπέβαλαν προσφορές και προβαίνει στην 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.  

- Κατόπιν της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, αποσφραγίζονται οι φάκελοι «Οικονομική 
Προσφορά», και το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση τους, τα αποτελέσματα των οποίων 
καταχωρούνται στο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

- Τα αποτελέσματα 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.  

ΑΔΑ: 62ΗΚ46ΜΚ6Π-ΡΜ8
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ii. 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. 

iii. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

iv. 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.  

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

 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

4.1. Τα δικαιολογητικά απευθείας ανάθεσης (αποδεικτικά μέσα) που θα πρέπει να υποβάλλει ο προσωρινός 
ανάδοχος εντός προθεσμίας τριών (03) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
έγγραφης ειδοποίησης, είναι τα κάτωθι: 

α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως ακολούθως:  

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. 

ΑΔΑ: 62ΗΚ46ΜΚ6Π-ΡΜ8
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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. 
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: 
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 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. 
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. 

 

5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. 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 εκτός από τον 
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προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί 
αποδείξει. 

5.2. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός δύο (2) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5.3. 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 η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 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 τα οριζόμενα στην παρ. 5 της οικείας Πρόσκλησης. 

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

6.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

6.1. 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. 

 
 

7. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

7.1. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για 
κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δ και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο προμηθευτής, 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας 
της διαδικασίας. 

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

8.1. Ενστάσεις, υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 127 του 
Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

9. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΦΟΡΟΙ 

9.1. Δικαιολογητικά Πληρωμής 

i. 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. 
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- 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. 

9.2. Πληρωμή 

i. Η πληρωμή της αξίας των υλικών και υπηρεσιών στον Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση 100% 
της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών. 

ii. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 9.1. της 
παρούσας. 

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

 
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)  
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και τους όρους της εν λόγω προμήθειας παρέχονται στο  τηλέφωνο 213-
1520814.    
 

                       Ο Διευθυντής 
            Αριστείδης ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ    
           Αστυνομικός Διευθυντής 
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