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Συγγρού 83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Μαργ. Ζήκου E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr 

 
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» 

 

Αθήνα,  24/06/2016 
Αρ.πρωτ.: ΕΟΧ2./7611 

Αριθμός Πρόσκλησης : 44/2016 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ταχ.Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 83 

Ταχ. Κώδικας: 11745, ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Μαργαρίτα Ζήκου 

Τηλ.: 210-9285124 

Φαξ: 210-9233119  

E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr 

 

Προμήθεια Ειδών Ένδυσης για τις Κινητές Μονάδες Α΄ και Β΄  

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη          : 16.000,00 € με Φ.Π.Α.  ή 12.903,23 € άνευ Φ.Π.Α. 

24% (ή του αναλογούντος Φ.Π.Α. της έδρας του 

αναδόχου και των νόμιμων κρατήσεων) 

Διάρκεια εκτέλεσης του έργου: Τμηματική παράδοση έως 31-12-2016 κατόπιν  

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας, για ολόκληρη, ή μεγαλύτερη ποσότητα, κατά 
ποσοστό έως 15% ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 50%  

 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 

13-07-2016 Τετάρτη 13:00μ.μ. 
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Η Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προσκαλεί υποψηφίους για  εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ειδών 

ένδυσης για τις εγκαταστάσεις των Κινητών Μονάδων Α΄ και Β΄, με δικαίωμα προαίρεσης έως 15% 

στο στάδιο της  κατακύρωσης και με κριτήριο (κατακύρωσης) της χαμηλότερη τιμή,   σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 

1. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής», προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη –μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 110 του Ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) 

2. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
4. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α΄/19-03-2015) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».  
5. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων   των 

κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α-112). 

6. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/τ. Α/15.9.2011) «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.», όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2β του άρθρου 238 του ν. 
4072/2012(Φ.Ε.Κ. 86/Α/11.4.2012) και πλέον αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 61 του 
Ν.4146/2013(Φ.Ε.Κ. 90/ Α/18.4.2013). 

8. Το άρθρο 24/5α του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/2014) «Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν 
να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα συμβάσεων υψηλής αξίας, των οποίων τμημάτων η 
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων(80.000) ευρώ για τις υπηρεσίες, εφόσον 
το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 
τμημάτων». 

9. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων και  άλλες διατάξεις».  
10. Την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014). 
11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1   του Ν. 4038/2012 

(ΦΕΚ 14/Α’/2012) «Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του 
Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/ τ. Α΄/1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, 
υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστηματικής Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/τ. Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 

14. Το Ν.4172/2013(ΦΕΚΑ167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012  και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

15. Τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α/03-04-2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες  για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις”. 

16. Το Π.Δ 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α΄/03.09.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/13.9.2012) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη». 

17. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που              
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005). 
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18. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
19. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής   των 

δαπανών του Δημοσίου». 
20. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμό 24, για Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 20/27-01-2015, Α΄. 
21. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμό 25, για το Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, ΦΕΚ 21/27-01-2015, Α΄. 
22. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
23. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

24. Το Π.Δ. 82/2011 (Α΄-298) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων». 

25. Το Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α/21-09-2015) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου Αρχηγού του 
κόμματος του “Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς” (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουργού». 

26. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

27. Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. 3400/Β΄/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων   
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών 
– Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

28. Την υπ΄ αριθμό 16.1/770/16.02.2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί «Ανανέωσης για  τρία (3) έτη της θητείας του Παναγιώτη Νίκα του Ηλία, στη θέση 
του Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης». 

29. Την υπ΄ αριθμ. Υ136/20.03.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών» (ΦΕΚ 389/21-03-2015/Β΄). 

30. Την κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ. και 
Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίση Α., με αριθμό 134453 που αφορά «Ρυθμίσεις 
για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28.12.2015). 

31. Την υπ’ αριθμ.2/19.05.2016 (ΦΕΚ 1410/19-05-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μουζάλα «Έναρξη Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 

32. Τη με αριθμ. πρωτ. ΤΠ1/8633/30-12-2015 (ΦΕΚ 2885/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής. 

33. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/Οικ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση Συλλογικών 
Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011). 

34. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΠ1/533/19-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής, περί «Σύστασης - Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης οικονομικού έτους 2016». Για την 
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αρμόδια είναι η 3η Επιτροπή Αξιολόγησης.  

35. Την με αριθμ. πρωτ.:ΤΠ1/530/19-01-2016 (ΑΔΑ: 7Ζ47465ΦΘΕ-ΔΗΛ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση -Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων και 
Προσφυγών για το οικονομικό έτος 2016. 

36.  Την με αριθμ. πρωτ.:ΤΠ1/531/19-01-2016 (ΑΔΑ:6Τ62465ΦΘΕ-Ζ5Τ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η  «Σύσταση – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής 
αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών οικονομικού έτους 2016»  

37. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση   των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη  δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

38. Την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΕΚ 431/Β/07.05.1998) απόφαση του  Υπουργού   
Οικονομικών περί «Καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και 
εργασίες». 

39. Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με Αριθμό 117/2009, σύμφωνα   με  την 
οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 
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40. Την υπ' αριθμ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ 781/’Β/28-03-2014). 

41. Του υπ’ αριθμ. Δ.Υ. από 16/03/2011 Εγχειριδίου Επιλέξιμων Κανόνων που αφορούν  
συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση 
μεταναστευτικών ροών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

42. Την υπ’ αριθμ.16859/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ355(Φ.Ε.Κ.947/Β/15-04-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί «Συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και 
Προστασίας του Πολίτη ως Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) του Προγράμματος 2 
(Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες χώρες ) με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των 
εθνικών συστημάτων ασύλου και της Μετανάστευσης», που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και από Εθνικού Πόρους.» 

43. Τον από 18-01-2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014» 
("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-
2014"), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 
του Πρωτοκόλλου 38b της συμφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει.  

44. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/20/44/7-ιβ’/21-04-2016“Ένταξη και Συγχρηματοδότηση της προκαθορισμένης 
Πράξης #5 (predefined project #5) με τίτλο: «Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργιάς των δυο κινητών 
μονάδων πρώτης υποδοχής (α και β) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» και Φορέα Υλοποίησης την 
«Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του Προγράμματος GR06 (Πρόγραμμα «από κοινού» με τις δότριες χώρες) με τίτλο: 
«Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης», της 
προγραμματικής ενότητας: «Θεσμικό Πλαίσιο στον Τομέα του Ασύλου και 
της Μετανάστευσης», η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014 και του Εθνικού Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

45. Την υπ’ αριθμ. 468  και με αριθμ. πρωτ. 48770 από 11-05-2016 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 050/8 του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και 
Τουρισμού κ.Αλ. Χαρίτση. 

46. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΧΜ ΕΟΧ) 
«Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας των Κινητών Μονάδων  της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής »  
(Ενάριθμος στο ΠΔΕ: 2016ΣΕ05080001) 

47. Και των τροποποιήσεων των ανωτέρω που ενδεχομένως έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Διαγωνισμός 

 

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 44/2016 

 
 

Αντικείμενο προμήθειας 

Προμήθεια ειδών ένδυσης για : 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Κινητή Μονάδα Α΄  Σάμου   

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Κινητή Μονάδα Β΄  Λέσβου 

 

 

 

 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών του Υποέργου  1 θα γίνει σε τμηματικές 

παραδόσεις, στις εγκαταστάσεις της Κινητής Μονάδας (Α) 
Σάμου, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με την 
Αναθέτουσα Αρχή (Υπεύθυνος : Τηλ.210-9285130).  
 
Η παράδοση των ειδών του Υποέργου  2 θα γίνει σε τμηματικές 

παραδόσεις, στις εγκαταστάσεις της Κινητής Μονάδας (Β) 
Λέσβου, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με 
την Αναθέτουσα Αρχή (Υπεύθυνος : Τηλ.210-9285130).  
 
 
 

Χρόνος  Υλοποίησης  του έργου Τμηματική παράδοση κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα 
Αρχή  και έως 31-12-2016.  

Ημερομηνία διεξαγωγής 

διαγωνισμού 

Ημ/νία :  13/07/2016 

Ημέρα :  Τετάρτη 

Ώρα     :  13:00μ.μ 

 Χρόνος λήξης υποβολής 

προσφορών 

Ημ/νία :  13/07/2016 

Ημέρα :  Τετάρτη 

Ώρα     :  12:00μ.μ. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

16.000,00 € με Φ.Π.Α.  ή  

12.903,23 € άνευ Φ.Π.Α.24% και των νόμιμων κρατήσεων 

Και συγκεκριμένα : 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:      8.000,00 €  με ΦΠΑ 24% ή  

                            6.451,61 €  άνευ  του  ΦΠΑ.  

                                               και των νόμιμων κρατήσεων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:      8.000,00 €  με ΦΠΑ 24% ή  

                            6.451,61 €  άνευ του ΦΠΑ.  

                                               και των νόμιμων κρατήσεων 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός που βαρύνει 

Η δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% 
από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  
(ΣΑΕ 050/8 και Ενάριθμος στο ΠΔΕ: 2016ΣΕ05080001) 
 

 Αρμόδια Επιτροπή για την 

αποσφράγιση των προσφορών 

Η 3η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΤΠ1/533/19-01-2016 

Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, ΑΔΑ: ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) 

Διάρκεια ισχύος προσφορών 
Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Κωδικός CPV 
 
18300000-0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη πρόσκληση, έχουν: 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

  Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές. 

  Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε 

 

εφόσον πληρούν όλες τις απαραίτητες εκ του Νόμου προϋποθέσεις για την προμήθεια των ειδών της 

Διακήρυξης.  

 

3. Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, της 

υπηρεσίας και του διαγωνιζόμενου. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν έγγραφη 

εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς αυτούς και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής. 

 

4.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατό είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

 
5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση: 

•  Όσοι δεν πληρούν το δικαίωμα συμμετοχής. 

•  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν 

τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

•  Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή 

υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου 

διοικητικού οργάνου. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω  κυρώσεις. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

 

6.  Αντικείμενο πρόσκλησης 

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά την προμήθεια ειδών ένδυσης για τους φιλοξενούμενους στις 

εγκαταστάσεις των Κινητών Μονάδων Α΄ και Β΄ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην περίπτωση 10. Απαραίτητα  Δικαιολογητικά – Υποβολή  Προσφορών. 

Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς./ΠΙΝΑΚΑΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Είδη  ένδυσης,  για το Υποέργο 1 ή 2.  Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διατηρεί το δικαίωμα 

ανάθεσης της προμήθειας, για ολόκληρη ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό 15% ή μικρότερη κατά ποσοστό 

50% ποσότητα και πάντα εντός της προϋπολογισθείσας αξίας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής 

Αξιολόγησης κατά το στάδιο της κατακύρωσης της προμήθειας. 

 

7. Προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δέκα έξι χιλιάδες  ευρώ (16.000,00€) πλέον 

του αναλογούντος ΦΠΑ (24% ή του αναλογούντος ΦΠΑ της έδρας του αναδόχου) και των νόμιμων 

κρατήσεων  κα η  δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό 

Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. (ΣΑΕ 050/8 και Ενάριθμος στο ΠΔΕ: 2016ΣΕ05080001) 

 

Τα προμηθευόμενα είδη είναι χωρισμένα σε δύο (2) Υποέργα και διαθέτουν το δικό τους επιμέρους 

προϋπολογισμό. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα τουλάχιστον 

υποέργο και μέχρι το σύνολο αυτών (μέχρι δύο υποέργα). Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο 

των προμηθευόμενων ειδών ανά υποέργο είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που υποβάλλονται 

και δεν τις καλύπτουν πλήρως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (για το υποέργο αυτό).  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Προμήθεια ειδών ένδυσης για την Κινητή Μονάδα Α΄ (Σάμου) με προϋπολογισμό 

οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) με Φ.Π.Α (24% ή του αναλογούντος ΦΠΑ της έδρας του αναδόχου) 

και των νόμιμων κρατήσεων και 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια ειδών ένδυσης για την Κινητή Μονάδα Β΄ (Λέσβου) με προϋπολογισμό 

οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) με Φ.Π.Α (24% ή του αναλογούντος ΦΠΑ της έδρας του αναδόχου) 

και των νόμιμων κρατήσεων. 

 Σύνολο κρατήσεων επί % 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:  

0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

3% Χαρτόσημο επί των κρατήσεων Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων:  

 (3% επί του 0,10% της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

ΟΓΑ Χαρτόσημο:20% (επί των κρατήσεων του χαρτοσήμου) 

Φόρος Εισοδήματος: 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας της προμήθειας. 

 

 

8. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 

Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη,  13/07/2016 και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

9. Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών. 

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται η  Τετάρτη, 13/07/2016 και έως ώρα 12:00 μ.μ. Οι 

προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν  με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

            Α. Ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά/courier. 

Ο Σφραγισμένος φάκελος υποχρεωτικά πρέπει να έχει παραληφθεί από την ΥΠΥΤ 

το αργότερο έως και την Τετάρτη, 13/07/2016 και έως ώρα 12:00 μ.μ και να 

φέρει υποχρεωτικά παραστατικό αποστολής της ταχυδρομικής εταιρίας ή της εταιρίας ταχυμεταφοράς 

με ευδιάκριτη την ημερομηνία και ώρα παραλαβής. 

Η αποστολή θα γίνει στη Διεύθυνση: 

Υπουργείο Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

Συγγρού 83, Αθήνα 11745 

Υπόψη: Προέδρου Επιτροπής αξιολόγησης  

Τηλ.: 210-9285120 

            Β.   Ιδιοχείρως 

Το αργότερο έως την Τετάρτη, 13/07/2016 και έως ώρα 12:00 μ.μ Στην περίπτωση αυτή, θα 

χορηγηθεί απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία και υπογραφή από τον υπάλληλο του Πρωτοκόλλου 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο οποίος παραλαμβάνει το φάκελο δικαιολογητικών. Η 
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Υπηρεσία δέχεται το κοινό καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00-17:00 στην ακόλουθη 

διεύθυνση:  

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

Συγγρού 83, Αθήνα 11745 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) 

Τηλ.: 210-9285120 

Προθεσμία  υποβολής των φακέλων δικαιολογητικών ορίζεται η ημέρα που έχει καθοριστεί ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Μετά από τη λήξη της ημερομηνίας δεν γίνεται  αποδεκτή καμία 

υποβολή φακέλων δικαιολογητικών.  

Δεν λαμβάνονται υπόψη: 

α. Προσφορές που αποστέλλονται με FAX,  

β. Προσφορές που αποστέλλονται ηλεκτρονικά,   

γ. Προσφορές και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 

10. Απαραίτητα  Δικαιολογητικά – Υποβολή  Προσφορών: 

Θα κατατεθεί ενιαίος Φάκελος, που θα πρέπει να περιέχει: 

Χωριστό κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-

Τεχνικής Προσφοράς» και χωριστό κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Οικονομική 

προσφορά». 

 

Στη περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και για τα δύο 

Υποέργα, ο  Φάκελος της  προσφοράς  για το  Υποέργο 1 ή για το Υποέργο 2 θα είναι 

ξεχωριστός. 

 

Α. Ο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαμβάνει τα εξής : 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού και ο νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι θα 

δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

 Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 

43 του ΠΔ 60/2007. 

 Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε 

περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε 

περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). 

 Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του, 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 
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 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή ότι έχει προβεί σε 

έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει σχετική επαγγελματική 

δραστηριότητα με την παρούσα προμήθεια. 

 Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης να 

προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 

 Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και είναι 

συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών 

του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 

 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού 

κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 

έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην προσφορά του είναι ακριβή. 

 Πληροί όλες τις απαραίτητες εκ του Νόμου προϋποθέσεις για την προμήθεια των ειδών της 

διακήρυξης.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησής της. 

 Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, 

εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

 Εκχωρεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό 

εκμετάλλευσης των παραδοτέων προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης σε τρίτους 

κλπ). 

Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

 Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

 Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

 Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός. 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

 

2. Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

 ΦΕΚ σύστασης, 

 Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου 

 Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο 

άτομο, ως αντίκλητος 
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 Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών  

B. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: 

 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

 Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο 

μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

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

έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος. 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό.  

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός: 

 Τα δικαιολογητικά σύστασής του 

 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο: καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές    

του  από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

E. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

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

περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός).  

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

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

-στην Ένωση/ Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό, 

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:  

       -να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,  

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

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

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

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

-να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση 

του Έργου,  

-να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα, τα δικαιολογητικά σύστασής τους.  

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου. 

Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός 

του, θα πρέπει να είναι: 
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 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή 

εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο 

εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο 

το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 

 Ενώσεις /Κοινοπραξίες: Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 

4.Ένορκη βεβαίωση 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη 

που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 

περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα 

συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 

5.Πιστοποιητικό του προμηθευτή κατά ISO 9001/2008 ή ISO14001:2004 ή ΕΛΟΤ 
1801/OHSAS18001 ή ισοδύναμα.  

 
6. Τον  πίνακα  «ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» που 

ακολουθεί, για το  ΥΠΟΕΡΓΟ (1 ή 2) για το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει την προσφορά 

του.  Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ σε ΟΛΑ τα πεδία της στήλης 

<<Απάντηση >>, αφού τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά. 

«Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην 

Απάντηση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών.  Στη στήλη 

«Παραπομπή», ο συμμετέχων μπορεί -προαιρετικά- να παραπέμψει σε φωτογραφίες ή φυλλάδια κτλ 

των προς προμήθεια ειδών. Το σχετικό υλικό (φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι 

αριθμημένο από το συμμετέχοντα και στη στήλη παραπομπή να μπαίνει ο σχετικός αριθμός. Στη 

συνέχεια,  ο νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα  θα υπογράψει και θα 

σφραγίσει (με τη σφραγίδα της επιχείρησης), τον Πίνακα Απαιτήσεων και Συμμόρφωσης στην 

τελευταία σελίδα. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος θα ήθελε να υποβάλλει προσφορά και για τα δύο Υποέργα 

(1 και 2) θα πρέπει να καταθέσει τον εν λόγω πίνακα  ξεχωριστά για το κάθε Υποέργο και σε 

διαφορετικό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς», συμπληρώνοντας και υπογράφοντας  τον κάτωθι 

ΠΙΝΑΚΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» που ακολουθεί, για το  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 και για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ :  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΙΝΗΤΗ   ΜΟΝΑΔΑ Α΄ (ΣΑΜΟΥ)   ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 85%)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Είδη  ένδυσης 
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και φέρουν σήμανση CE. Για την εξακρίβωση των σημάνσεων CE 
των ειδών θα λάβει χώρα δειγματοληπτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 
Σημειώνεται ότι, ο ακριβής αριθμός των μεγεθών (S,M,L,XL) του συνόλου  των ειδών ένδυσης  (ανδρικά, γυναικεία ή 
παιδικά) θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υπεύθυνος επικοιν.:  Τηλ.210 
9285130). 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ  

ΦΠΑ 24% 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.1. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 60  

 

ΚΑΛΤΣΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΖΕΥΓΟΣ Α.1.1.Λευκές ,100% βαμβακερές 
με διαβαθμισμένη συμπίεση. 
Μεγέθη διάφορα 

Α.2. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 200  

 

ΚΑΛΤΣΕΣ 

ΑΝΔΡΙΚΕΣ 

ΖΕΥΓΟΣ Α.2.1.Λευκές,100% βαμβακερές 
με διαβαθμισμένη συμπίεση. 
Μεγέθη διάφορα. 

Α.3. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  

 

ΚΑΛΤΣΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΖΕΥΓΟΣ Α.3.1.Λευκές,100% βαμβακερές 
με διαβαθμισμένη συμπίεση. 
Μεγέθη διάφορα. 

Α.4. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 300  ΦΟΡΜΕΣ ΤΜΧ Α.4.1.Μπλούζα –παντελόνι με 
λάστιχο, Ζέρσεϋ τύπου, σε 
χρώμα μπλε, γκρι, μαύρο. Ζεύγη 
Μεγέθους S,M,L,XL και παιδικές. 

Α.5. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 200  ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ 

ΤΜΧ Α.5.1.Εσώρουχα ανδρικού τύπου 
slip ή boxer 100% βαμβακερό, σε 
χρώματα μπλε, γκρι ή μαύρο. 

Α.6. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 80  ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΤΜΧ Α.6.1.Εσώρουχα γυναικείου 
τύπου, χρώματος λευκού 
νούμερο S,M,L,XL 

Α.7. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  40  ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΤΜΧ Α.7.1.Εσώρουχα παιδικού τύπου, 
100% βαμβακερά. Παιδικά 
μεγέθη. 

Α.8. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  ΦΑΝΕΛΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΤΜΧ Α.8.1.Αμάνικες, σύνθεση 
βαμβακερή, χρώματος λευκό. 
Μεγέθους S,M,L. 
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Α.9. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 100  ΦΑΝΕΛΕΣ 

ΑΝΔΡΙΚΕΣ 

ΤΜΧ Α.9.1.Αμάνικες, σύνθεση 
βαμβακερή, χρώματος λευκό. 
Μεγέθους S,M,L. 

Α.10. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 30  ΦΑΝΕΛΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ  

ΤΜΧ Α.10.1.Αμάνικες, σύνθεση 
βαμβακερή, χρώματος λευκό. 
Παιδικά μεγέθη. 

Α.11. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 100  ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΑΝΔΡΙΚΕΣ 

ΤΜΧ Α.11.1.Σύνθεση βαμβακερή, η 
μπλούζα με λαιμόκοψη και 
λάστιχο στα μανίκια. Μεγέθους 
S,M,L. 

Α.12. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΤΜΧ Α.12.1.Σύνθεση βαμβακερή, η 
μπλούζα με λαιμόκοψη και 
λάστιχο στα μανίκια. Μεγέθους  
S,M,L. 

Α.13. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 30  ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΤΜΧ Α.13.1.Σύνθεση βαμβακερή, η 
μπλούζα με λαιμόκοψη και 
λάστιχο στα μανίκια. Παιδικά 
μεγέθη. 

Α.14. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 20  ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΟΝΤΟ 

ΜΑΝΙΚΙ 

ΤΜΧ Α.14.1.Σύνθεση βαμβακερή, με 
κοντό μανίκι, σε διάφορα 
χρώματα και σε μεγέθη από 0 
έως 2 ετών.  

Α.15. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 20  ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΠΟΔΙ 

ΤΜΧ Α.15.1.Σύνθεση βαμβακερή, με 
μανίκι και κλειστό πόδι σε 
διάφορα χρώματα και σε μεγέθη 
από 0 έως 2 ετών. 

Α.16. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΜΧ Α.16.1.Σχέδιο με γιακά όρθιο με 
κουμπιά εμπρός 4-5 και 
φερμουάρ, τσέπες εξωτερικές, τα 
μανίκια με λάστιχο και 
θερμομονωτική επένδυση, με 
κουκούλα. 
Χρώματα μαύρο, γκρι ή μπλε 
σκούρο, μονόχρωμο ύφασμα 
τύπου βαμβάκι –polyester-
αδιάβροχο. Μεγέθους  S,M,L. 

Α.17. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 30  ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΤΜΧ Α.17.1.Σχέδιο με γιακά όρθιο με 
φερμουάρ, τσέπες εξωτερικές, τα 
μανίκια με λάστιχο και 
θερμομονωτική επένδυση, με 
κουκούλα. 
Παιδικά μεγέθη. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  8.000,00 €  με ΦΠΑ 24%  ή  6.451,61 €  άνευ ΦΠΑ 24% 

Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης 
και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
μελέτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στον σφραγισμένο Υποφάκελο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το Είδος και οι Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (Προηγούμενος πίνακας) 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Α.1. Α.1.1. ΝΑΙ   

2. Α.2. Α.2.1. ΝΑΙ   

3. Α.3. Α.3.1. ΝΑΙ   

4. Α.4. Α.4.1 ΝΑΙ   

5. Α.5. Α.5.1 ΝΑΙ   

6. Α.6. Α.6.1 ΝΑΙ   

7. Α.7. Α.7.1 ΝΑΙ   

8. Α.8. Α.8.1 ΝΑΙ   

9. Α.9. Α.9.1 ΝΑΙ   

9. Α.10. Α.10.1 ΝΑΙ   

11. Α.11. Α.11.1 ΝΑΙ   

12. Α.12. Α.12.1 ΝΑΙ   

13. Α.13. Α.13.1 ΝΑΙ   

14. Α.14. Α.14.1 ΝΑΙ   

15. Α.15. Α.15.1 ΝΑΙ   

16. Α.16. Α.16.1 ΝΑΙ   

17. Α.17. Α.17.1 ΝΑΙ   

Βεβαιώνω  ότι : 

 Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα . 

 Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα φέρουν σήμανση CE (με την επιφύλαξη του δειγματοληπτικού ελέγχου 
από την Επιτροπή Παραλαβής) .  

 Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια  είδη ακόμα κι αν έχω 
παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. 
 

                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ :  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΙΝΗΤΗ   ΜΟΝΑΔΑ Β΄ (ΛΕΣΒΟΥ)   ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 85%)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Είδη  ένδυσης 
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα φέρουν σήμανση CE. Για την εξακρίβωση των σημάνσεων 
CE των ειδών θα λάβει χώρα δειγματοληπτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 
Σημειώνεται ότι, ο ακριβής αριθμός των μεγεθών (S,M,L,XL) του συνόλου  των ειδών ένδυσης  (ανδρικά, γυναικεία ή 
παιδικά) θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης  (Υπεύθυνος επικοιν.: Τηλ.210 
9285130). 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΑΝΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ  

ΦΠΑ 24% 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.1. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 60  

 

ΚΑΛΤΣΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΖΕΥΓΟΣ Α.1.1.Λευκές ,100% βαμβακερές 
με διαβαθμισμένη συμπίεση. 
Μεγέθη διάφορα 

Α.2. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 200  

 

ΚΑΛΤΣΕΣ 

ΑΝΔΡΙΚΕΣ 

ΖΕΥΓΟΣ Α.2.1.Λευκές,100% βαμβακερές με 
διαβαθμισμένη συμπίεση. Μεγέθη 
διάφορα. 

Α.3. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  

 

ΚΑΛΤΣΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΖΕΥΓΟΣ Α.3.1.Λευκές,100% βαμβακερές με 
διαβαθμισμένη συμπίεση. Μεγέθη 
διάφορα. 

Α.4. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 300  ΦΟΡΜΕΣ ΤΜΧ Α.4.1.Μπλούζα –παντελόνι με 
λάστιχο, Ζέρσεϋ τύπου, σε χρώμα 
μπλε, γκρι, μαύρο. Ζεύγη 
Μεγέθους S,M,L,XL και παιδικές. 

Α.5. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 200  ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΑΝΔΡΙΚΑ 

ΤΜΧ Α.5.1.Εσώρουχα ανδρικού τύπου 
slip ή boxer 100% βαμβακερό, σε 
χρώματα μπλε, γκρι ή μαύρο. 

Α.6. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 80  ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΤΜΧ Α.6.1.Εσώρουχα γυναικείου τύπου, 
χρώματος λευκού νούμερο 
S,M,L,XL 

Α.7. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  40  ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΤΜΧ Α.7.1.Εσώρουχα παιδικού τύπου, 
100% βαμβακερά. Παιδικά μεγέθη. 

Α.8. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  ΦΑΝΕΛΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΤΜΧ Α.8.1.Αμάνικες, σύνθεση 
βαμβακερή, χρώματος λευκό. 
Μεγέθους S,M,L. 

Α.9. ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 100  ΦΑΝΕΛΕΣ 

ΑΝΔΡΙΚΕΣ 

ΤΜΧ Α.9.1.Αμάνικες, σύνθεση 
βαμβακερή, χρώματος λευκό. 
Μεγέθους S,M,L. 
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Α.10

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 30  ΦΑΝΕΛΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ  

ΤΜΧ Α.10.1.Αμάνικες, σύνθεση 
βαμβακερή, χρώματος λευκό. 
Παιδικά μεγέθη. 

Α.11

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 100  ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΑΝΔΡΙΚΕΣ 

ΤΜΧ Α.11.1.Σύνθεση βαμβακερή, η 
μπλούζα με λαιμόκοψη και 
λάστιχο στα μανίκια. Μεγέθους 
S,M,L. 

Α.12

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΤΜΧ Α.12.1.Σύνθεση βαμβακερή, η 
μπλούζα με λαιμόκοψη και 
λάστιχο στα μανίκια. Μεγέθους  
S,M,L. 

Α.13

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 30  ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΤΜΧ Α.13.1.Σύνθεση βαμβακερή, η 
μπλούζα με λαιμόκοψη και 
λάστιχο στα μανίκια. Παιδικά 
μεγέθη. 

Α.14

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 20  ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΟΝΤΟ 

ΜΑΝΙΚΙ 

ΤΜΧ Α.14.1.Σύνθεση βαμβακερή, με 
κοντό μανίκι, σε διάφορα χρώματα 
και σε μεγέθη από 0 έως 2 ετών.  

Α.15

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 20  ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΠΟΔΙ 

ΤΜΧ Α.15.1.Σύνθεση βαμβακερή, με 
μανίκι και κλειστό πόδι σε 
διάφορα χρώματα και σε μεγέθη 
από 0 έως 2 ετών. 

Α.16

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 40  ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΜΧ Α.16.1.Σχέδιο με γιακά όρθιο με 
κουμπιά εμπρός 4-5 και 
φερμουάρ, τσέπες εξωτερικές, τα 
μανίκια με λάστιχο και 
θερμομονωτική επένδυση, με 
κουκούλα. 
Χρώματα μαύρο, γκρι ή μπλε 
σκούρο, μονόχρωμο ύφασμα 
τύπου βαμβάκι –polyester-
αδιάβροχο. Μεγέθους  S,M,L. 

Α.17

. 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 30  ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΜΠΟΥΦΑΝ 

ΤΜΧ Α.17.1.Σχέδιο με γιακά όρθιο με 
φερμουάρ, τσέπες εξωτερικές, τα 
μανίκια με λάστιχο και 
θερμομονωτική επένδυση, με 
κουκούλα. 
Παιδικά μεγέθη. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  8.000,00 €  με ΦΠΑ 24%  ή  6.451,61 €  άνευ ΦΠΑ 24% 

Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης 
και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
μελέτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στον σφραγισμένο Υποφάκελο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το Είδος και οι Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (Προηγούμενος πίνακας) 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Α.1. Α.1.1. ΝΑΙ   

2. Α.2. Α.2.1. ΝΑΙ   

3. Α.3. Α.3.1. ΝΑΙ   

4. Α.4. Α.4.1 ΝΑΙ   

5. Α.5. Α.5.1 ΝΑΙ   

6. Α.6. Α.6.1 ΝΑΙ   

7. Α.7. Α.7.1 ΝΑΙ   

8. Α.8. Α.8.1 ΝΑΙ   

9. Α.9. Α.9.1 ΝΑΙ   

9. Α.10. Α.10.1 ΝΑΙ   

11. Α.11. Α.11.1 ΝΑΙ   

12. Α.12. Α.12.1 ΝΑΙ   

13. Α.13. Α.13.1 ΝΑΙ   

14. Α.14. Α.14.1 ΝΑΙ   

15. Α.15. Α.15.1 ΝΑΙ   

16. Α.16. Α.16.1 ΝΑΙ   

17. Α.17. Α.17.1 ΝΑΙ   

Βεβαιώνω  ότι : 
 Τα ανωτέρω θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα . 
 Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα φέρουν σήμανση CE (με την επιφύλαξη του δειγματοληπτικού ελέγχου 
από την Επιτροπή Παραλαβής).  

 Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια  είδη ακόμα 
κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. 
                                          
                                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
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7. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων 

των Τεχνικών Προδιαγραφών (φυλλάδια και φωτογραφίες υλικών κ.α. ). 

 

Η  Τεχνική  προσφορά  δεν  αξιολογείται  για  την  κατάταξη  του  υποψηφίου.  Τα  στοιχεία της  

χρησιμοποιούνται  μόνο  για  τον  αποκλεισμό  προσφορών  που  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις 

της διακήρυξης.  

 

 

Β.Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά»  που είναι σφραγισμένος και θα περιέχει τα εξής:  

 

Την οικονομική προσφορά τού προσφέροντος (σύμφωνα με το  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που ακολουθεί) για το κάθε Υποέργο (1 ή 2)  η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 

αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με το ανάλογο Φ.Π.Α. και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι 8.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για το κάθε Υποέργο.  

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

υποψήφιο όλων των όρων της πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος θα ήθελε να υποβάλλει προσφορά και για τα δύο Υποέργα 

(1 και 2) θα πρέπει να καταθέσει το κάτωθι υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένο, 

υπογεγραμμένο (και σε διαφορετικό φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς»), ξεχωριστά για το κάθε 

Υποέργο. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, 

κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών.  

Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.  

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Εάν και μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική 

Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

προσφορά θα απορρίπτεται.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: 

1. Όλα τα ζητούμενα στοιχεία του πίνακα είναι ουσιώδη και σημαντικά. Οποιαδήποτε 

αποφυγή συμπλήρωσης στοιχείων ή συμπλήρωση με ασαφή ή γενικό τρόπο θα 

ισοδυναμεί με  μη απάντηση. 

2.  Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικά, με 

συμπληρωμένο μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ακόμη και όταν είναι μηδενικό.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ….. 

Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα (για το αντίστοιχο Υποέργο) και να τον 

συμπεριλάβει στον σφραγισμένο Υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Α.1. ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 60   

2 Α.2. ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ 200   

3 Α.3.ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 40   

4. Α.4.ΦΟΡΜΕΣ 300   

5. Α.5.ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΝΔΡΙΚΑ 200   

6. Α.6.ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΓΥΝΑΚΕΙΑ 80   

7. Α.7.ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 40   

8. Α.8.ΦΑΝΕΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 40   

9. Α.9.ΦΑΝΕΛΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ 100   

10. Α.10.ΦΑΝΕΛΕΣ  ΠΑΙΔΙΚΕΣ 30   

11. Α.11.ΠΥΤΖΑΜΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ 100   

12. Α.12.ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

40   

13. Α.13. ΠΥΤΖΑΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 30   

14. Α.14.ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ 

20   

15. Α.15.ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΔΙ 

20   

16. Α.16.ΜΠΟΥΦΑΝ 40   

17. Α.17.ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΙΔΙΚΑ 30   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. ……..%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ…………………………………………………………………………………….(ολογράφως)  
Στοιχεία Υποψηφίου (Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ κλπ.) 
Ημερομηνία………………………………….  
Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου & Σφραγίδα 
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11.   Αξιολόγηση – Επιλογή  Μειοδότη. 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η αξιολόγηση των φακέλων των προσφορών θα γίνουν από την αρμόδια Γ΄  Επιτροπή η οποία έχει 

συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΠ1/533/19-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) 

απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας  Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα και ώρα αποσφράγισης προσφορών,  σύμφωνα με την εξής 

σειρά, ήτοι:  

               1. Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων. 

               2 .Έλεγχος των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  της   

παρούσας πρόσκλησης.  

3.Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών έχει δυνατότητα να προχωρήσει αυθημερόν (ή σε 

συνεχόμενες συνεδριάσεις) στο άνοιγμα, στην αξιολόγηση και τη σύνταξη πρακτικού και 

επιφυλάσσεται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών ή εγγράφων.  

 

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης της προμήθειας, για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό 15% ή μικρότερη κατά ποσοστό 50% ποσότητα και πάντα 

εντός της προϋπολογισθείσας αξίας, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά το στάδιο 

της κατακύρωσης της προμήθειας. Για την ανάθεση μέρους της ποσότητας, κάτω του καθοριζομένου 

από την πρόσκληση ποσού, απαιτείται προηγουμένως από τον προμηθευτή αποδοχή. 

Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας, μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος 

παράδοσης (αλλά όχι πέραν της λήξης του έργου), μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής.  

 

12.Τόπος και χρόνος παράδοσης  ειδών. 

Η παράδοση των ειδών του Υποέργου  1 θα γίνει σε τμηματικές παραδόσεις, στις εγκαταστάσεις της 

Κινητής Μονάδας Σάμου, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή 
(Υπεύθυνος : Τηλ.210-9285130).  
 
Η παράδοση των ειδών του Υποέργου  2 θα γίνει σε τμηματικές παραδόσεις, στις εγκαταστάσεις της 

Κινητής Μονάδας Λέσβου, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα 
Αρχή (Υπεύθυνος : Τηλ.210-9285130).  
 

 Η παράδοση όλων των  ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 

2016. 

13.Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα 
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σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση 

για τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση β) Δωροδοκία γ) Απάτη δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Στο απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει καταδικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τόσο για 

ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ως και αν πρόκειται 

για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους 

διαχειριστές αυτής, αν πρόκειται για Α.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλος αυτής  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός ή εγγραφή του 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού και αφετέρου ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 

πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

14.Επιλογή Αναδόχου- Κατάρτιση  Σύμβασης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (για το κάθε Υποέργο) και η 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Υ.Π.Υ.Τ 

 

15.Τρόπος πληρωμής  

1. Η δαπάνη θα καλυφθεί κατά ποσοστό 85% από  το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, περιόδου 2009-2014, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 

2016ΣΕ05080001 και τίτλο «Χρηματοδότηση των Κινητών Μονάδων της Υπηρεσίας   Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης» της Σ.Α.Ε.050/8 και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. .  

2. Η πληρωμή των παρεχόμενων προμηθειών στον ανάδοχο θα πραγματοποιείται με την τιμολόγηση 

αυτών, στο όνομα του δικαιούχου, υπό τον όρο ότι η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη Σύμβαση η οποία θα πιστοποιείται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής και 

με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και για το 

αναλογούν ποσό, μέσω του υπεύθυνου Λογαριασμού του ανωτέρου έργου (Σύμφωνα με την κοινή 

υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ. και Υφυπουργού 

Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίση Α., με αριθμό 134453 που αφορά «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28.12.2015). 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και τα απαιτούμενα από το Νόμο 

δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν, στην Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για την 

καταβολή της δαπάνης. 

4. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της 

συνολικής αμοιβής, καθώς και ότι οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία. 

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν 

ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. 
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16. 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  ιστοσελίδα 

της Υπηρεσίας  Υποδοχής και Ταυτοποίησης www.firstreception.gov.gr.  

Θα αποσταλεί επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις pressoffice@astynomia.gr, προκειμένου να 

αναρτηθεί στην ορθή Διαδικτυακή τοποθεσία, στο eeagrants@yptp.gr, στον ιστότοπο του Εθνικού 

σημείου επαφής contact-eeagrants@mnet.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του 

Βασιλείου της Νορβηγίας με ηλεκτρονική αποστολή στο email : emb.athens@mfa.no. 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
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Συγγρού 83, 11745 Αθήνα, τηλ. 2109285103, Φαξ 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://www.firstreception.gov.gr/ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Αθήνα, …../…/ 2016 

                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: ΕΟΧ2/……... 

 

 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»   

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : …./2016 

ΑΞΙΑ : ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ………………………ΕΥΡΩ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ ΦΠΑ 24% 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

:  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ….» 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  

 
Στην Αθήνα σήμερα την .………η του μηνός…………....του έτους 2016, ημέρα …………. και ώρα 

……….., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από 

τον…………..……...Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας  Υποδοχής και Ταυτοποίησης και που θα 

αποκαλείται στην συνέχεια, χάριν συντομίας *Αναθέτουσα Αρχή* ή * Υπηρεσία* και 

β) Ο/Η………………………………….του………………….. και της ……………….... 

γεν………...στ………………...κατ…………….... με Α.Δ.Τ.: ……….., με Α.Φ.Μ.:……………. και που θα 

αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας *Ανάδοχος*, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 

1. Με την υπ’ αριθμό πρωτ. ………….... από …/…./2016 (ΑΔΑ: …………..) Απόφαση του Διευθυντή 

της Κεντρικής  Υπηρεσίας  Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του  

διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 44/2016 από ……/……/2016 Πρόσκλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης , που διενεργήθηκε την  ………...και ώρα ………… για την 

«Προμήθεια ειδών ένδυσης για την Κινητή Μονάδα Α και Β, με δικαίωμα προαίρεσης στο 

στάδιο της κατακύρωσης και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς», 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας, στον ανωτέρω συμβαλλόμενο 

προμηθευτή. 

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον ανάδοχο την προμήθεια ειδών ένδυσης για 

την Κινητή Μονάδα … σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  44/2016 πρόσκληση της Υπηρεσίας  Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης  , με αριθμό πρωτ. …../--- από --/--/2016(ΑΔΑ: --------- - --) σύμφωνα με την οποία 
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υπέβαλε προσφορά και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης, με τους 

κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο Ανάδοχος) αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

κατωτέρω. 

«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Υπηρεσίας  Υποδοχής και Ταυτοποίησης . 

«Ανάδοχος» είναι ο «…………….......... του …………….. και της…………………..., με 

Α.Δ.Τ.:……………………,…………………… με έδρα…………….., με Α.Φ.Μ.:…………………. »,ο 

οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών 

που του ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση. 

«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 «Προμήθεια» είναι η προμήθεια ειδών ένδυσης (σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης) στις 

εγκαταστάσεις της Κινητής Μονάδας …… της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης όπως 

αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και τις οποίες αναλαμβάνει να παρέχει ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ένδυσης για την Κινητή Μονάδα 

…., όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στην προσφορά του μειοδότη της υπ’ αριθμό 44/2016 

από …/../2016 Πρόσκλησης της Υπηρεσίας  Υποδοχής και Ταυτοποίησης . Η συνολική τιμή είναι 

…..…€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων  και του Φ.Π.Α.  

Το είδος και ποσότητες αυτών καταγράφονται κατωτέρω σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΕΟΧ2/………/…-….-2016 προσφορά του Αναδόχου.  

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Α.1. ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 60   

2 Α.2. ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ 200   

3 Α.3.ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 40   

4. Α.4.ΦΟΡΜΕΣ 300   

5. Α.5.ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΝΔΡΙΚΑ 200   

6. Α.6.ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΓΥΝΑΚΕΙΑ 80   

7. Α.7.ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 40   

8. Α.8.ΦΑΝΕΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 40   

9. Α.9.ΦΑΝΕΛΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ 100   
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10. Α.10.ΦΑΝΕΛΕΣ  ΠΑΙΔΙΚΕΣ 30   

11. Α.11.ΠΥΤΖΑΜΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ 100   

12. Α.12.ΠΥΤΖΑΜΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

40   

13. Α.13. ΠΥΤΖΑΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 30   

14. Α.14.ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ 

20   

15. Α.15.ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΟΡΜΑΚΙΑ 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΔΙ 

20   

16. Α.16.ΜΠΟΥΦΑΝ 40   

17. Α.17.ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΙΔΙΚΑ 30   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. ……..%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Οι εργασίες ή η παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα  γίνονται με τη φροντίδα, δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του αναδόχου, με τμηματικές παραδόσεις, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα 

Αρχή, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμό 44/2016 Πρόσκλησης της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και όχι αργότερα από την 31η /12/2016. Ο ανάδοχος θα 

τοποθετεί/ εναποθέτει  τα προς προμήθεια είδη, στο χώρο που θα  του υποδεικνύει  η Επιτροπή 

Παραλαβής. 

 

Η παράδοση των ειδών του Υποέργου  1 θα γίνει σε τμηματικές παραδόσεις, στις εγκαταστάσεις της 

Κινητής Μονάδας Σάμου, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή 
(Υπεύθυνος : Τηλ.210-9285130).  
 
Η παράδοση των ειδών του Υποέργου  2 θα γίνει σε τμηματικές παραδόσεις, στις εγκαταστάσεις της 

Κινητής Μονάδας Λέσβου, σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα 
Αρχή (Υπεύθυνος : Τηλ.210-9285130).  
 
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και η παραλαβή αυτής, καθώς και η σύνταξη 

του πρωτοκόλλου παραλαβής, ανατίθεται στην Ειδική Επιτροπή Παραλαβής, που ορίζεται από την 

Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης . 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής 

και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική 

εξέταση.  

Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.  
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Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η 

Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το 

αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις 

παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το 

επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των 

παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση 

ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του 

Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 

υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη Σύμβαση. 

Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής  και τους όρους της 

σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των 

προβλεπόμενων, στα άρθρα 31 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων. 

 
Άρθρο 3 

Πληρωμή 

1. Η δαπάνη θα καλυφθεί κατά ποσοστό 85% από  το χρηματοδοτικό μηχανισμό του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιόδου 2009-2014, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με 

κωδικό 2016ΣΕ05080001 και τίτλο «Χρηματοδότηση των Κινητών Μονάδων της Υπηρεσίας   

Υποδοχής και Ταυτοποίησης» της Σ.Α.Ε.050/8 και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. .  

2. Η πληρωμή των παρεχόμενων προμηθειών στον ανάδοχο θα πραγματοποιείται, με την υποβολή 

των τιμολογίων και  των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, από  τον 

υπεύθυνου Λογαριασμού του ανωτέρου έργου (Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ. και Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού κ. Χαρίση Α., με αριθμό 134453 που αφορά «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28.12.2015). 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τα 

προμηθευθέντα είδη του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και τα απαιτούμενα από το Νόμο 

δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν, στην Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης , για την 

καταβολή της δαπάνης. 

4. Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της 

συνολικής αμοιβής, καθώς και ότι οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία. 

5. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι: 

α) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ): 0,10% (επί της 

συμβατικής αξίας) 

β)ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 3% (3% επί του 0,10% του ΕΑΑΔΗΣΥ) 

γ)ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 20% (20% επί των κρατήσεων Χαρτοσήμου) 

δ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Παρακράτηση φόρου 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 55 παρ. 1 

εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α). 

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν 

ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 

 
Άρθρο 4 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής 

ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 

για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,1% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 

καθυστερούν ή ποσοστό 0,01% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης 

που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34 του Π.Δ. 

118/2007. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 

θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα 

καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 

μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που 

προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 

ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 
Άρθρο 5 

Ανωτέρα Βία 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή 

είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται 

δεόντως και επαρκώς. 

Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

τότε, που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος 

εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω δεκαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που 

συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
Άρθρο 6 

Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, 

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 

υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., 

σύμφωνα με οριζόμενα στην υποπαράγραφο ΙΑ.11. του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/12: Νέο 

Σύστημα Διαμόρφωσης Νόμιμου Κατώτατου Μισθού και Κατώτατου Ημερομισθίου για τους 

16PROC004659248 2016-06-27

ΑΔΑ: 6ΡΠΜ465ΦΘΕ-ΜΝΜ



28 
 

Εργαζόμενους όλης της Χώρας (Διάταξη Πλαίσιο). Κατώτατος Νόμιμος Μισθός και Ημερομίσθιο για 

τους Εργαζόμενος Ιδιωτικού Δικαίου όλης της Χώρας. 

 Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται μονομερώς από 

την Υπηρεσία η σύμβαση με τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 7 

Εκχωρήσεις - Υπεργολαβίες 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την 

Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ετέρου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των 

απαιτήσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί 

νόμιμα σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 8 

Καταγγελία σύμβασης. 

1.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία 
αποζημίωση. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
καταγγελία. Από την ημερομηνία ισχύς της καταγγελίας ο Ανάδοχος απαλλάσσεται των συμβατικών 
υποχρεώσεων. 

  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς 

τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠΠΕ. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές 

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής  

δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την 

διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή  εργασία 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
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υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή 

έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του 

θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά από την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 

καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα προμηθευόμενα αγαθά που δεν έχει 

ακόμα πληρώσει.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία 

που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος 

του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 

προοριζόμενο σκοπό. 

 

3. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.  

 
Άρθρο 9 

Ειδικοί όροι 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση παράνομος, άκυρος ανίσχυρος ή καταχρηστικός, τούτο δεν θα επηρεάσει την ισχύ της 

παρούσας σύμβασης. Τα Μέρη δε, συμφωνούν όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να αντικατασταθεί ο παράνομος, ο άκυρος, ανίσχυρος ή καταχρηστικός όρος με άλλον 

νόμιμο, σύμφωνα με την εικαζόμενη βούληση των μερών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

 
 

Άρθρο 10 
Εμπιστευτικότητα 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά από τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 

πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της 

υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους 

υλοποίησης του Έργου. 
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4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία 

που περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και 

δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία. 

5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για 

λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών δεδομένων 

των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που τα 

αποκτούν με οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/1997 περί 

προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  

6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της 

υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει 

αμέσως την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη 

αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του. 

 

Άρθρο 11 
Βαρύτητα εγγράφων 

1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, 

την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. 

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

αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, 

στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα 

τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

1. Η παρούσα σύμβαση. 

2. Η υπ’ αριθμό 44/2016 από ...-…-2016 Διακήρυξη  για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης  

για  τις εγκαταστάσεις της Κινητής Μονάδας ….  της Υπηρεσίας  Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης ».   

3. Η  προσφορά του αναδόχου. 

4.   Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά 

ρυθμίσεων, ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 

 

Άρθρο 12 
Τροποποιήσεις – Προσθήκες 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην 

προμήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.  

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

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 13 
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις 

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' 

αφορμής της η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα αρμόδια θα 

είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
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τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια  της 

έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
         Για το Ελληνικό Δημόσιο                                                          Ο   Προμηθευτής 

                   Ο Διευθυντής 
 της Υπηρεσίας  Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
 
 
              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ                                                                     
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