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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ: 210 6988500 , F:210 6988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr 

Τμήμα Οικονομικού : Πληροφορίες: Κασσέρη Σ.,  τηλ. 210-6988627, e-mail : s.kasseri@asylo.gov.gr , oikonomiko.asylo@asylo.gov.gr 
 
 

                                                                                                                                                                        Αθήνα: 04/10/2018 
                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 19218 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Θέμα:  «Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων για την 19013/03-10-2018 (ΑΔΑ: 63KΠ465ΧΘΕ-
2Ν4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών 
ραφιών τύπου ντέξιον για το αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου 
και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης.»  

 

 
Η Αν. Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου 

 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις:  

α. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον 

αφορά στην αναθεώρηση του CPV.  

β. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

γ. Του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

45/09.03.1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

δ. Του 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» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010). 

ε. 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»(ΦΕΚ 204/Α’/15-09-

2011). 

στ. Το άρθ. 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013) περί συντελεστών παρακράτησης φόρου 

εισοδήματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ζ. Του  ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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η. Των άρ.134-138, 157 και 201 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

θ. Του ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α’/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)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ι. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ια. Τον ν.4508/2017 (ΦΕΚ200/τ.Α΄), άρθ. 33, παρ. 4 περί παράτασης των αρμοδιοτήτων του Οικονομικού 

Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου έως 31.12.2018. 

ιβ. Του άρθ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005  (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

ιγ. Του π.δ. 123/2016 (Α’208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

ιδ.  Του π.δ. 80/2016 (A’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

ιε. Του π.δ. 122/2017 (Α’ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

ιστ. Του π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. 37/Α΄/28.02.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών». 

ιζ. Του π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ. 160/Α΄/29.08.2018) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

2. Την 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/17) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

3. Την 2939/01.02.2018 (ΦΕΚ 269/Β΄/01.02.2018) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊστάμενους 

ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσίας Ασύλου.   

4. Την 8061/18.04.2018 (ΦΕΚ 220/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2018) Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 

περί διορισμού Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ:6Γ4Ι465ΧΘΕ-9Σ4). 

5. Την 3238/02.02.2018 (ΑΔΑ: 6Β4Υ465ΧΘΕ-ΞΛ0) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου 

«Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες, έργα και 

υπηρεσίες». 

6. Την 3240/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου 

«Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

7.   Την 2417/26.01.2018 Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας ασύλου «Ορισμός αναπλήρωσης  

Προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος». 
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8. Την 654/06.02.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΚ465ΧΘΕ-Κ2Ξ) Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής περί 

ανάθεσης άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Υπηρεσίας Ασύλου. 

9. Το 153/10.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της 

Υπηρεσίας Ασύλου από το οποίο προκύπτει η ανάγκη για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον 

για το κεντρικό αρχείο της Υπηρεσίας Ασύλου, το αρχείο της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του ΠΓΑ 

Θεσσαλονίκης. 

10. Το 17602/13.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003690084 2018-09-14) πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας 

Ασύλου.  

11. Το 17713/17.09.2018 τεκμηριωμένο αίτημα περί αναγκαιότητας πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού 

ύψους δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών #16.380,40 €#, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον για το κεντρικό 

αρχείο της Υπηρεσίας Ασύλου, το αρχείο της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του ΠΓΑ Θεσσαλονίκης.  

12. Την 17802/18.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003765774 2018-10-01, ΑΔΑ: Ψ0ΙΜ465ΧΘΕ-ΩΣ6) Απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ύψους δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών #16.380,40 

€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του ΚΑΕ 1699, του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού 

έτους 2018, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας 49-130 Υπηρεσία Ασύλου. 

13. Την 19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκληση της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με την 

υποβολή προσφορών για την προμήθεια υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών 

τύπου ντέξιον για το αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του 

Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης. 

 
Και επειδή:  

 

1.   Εκ παραδρομής στην παράγραφο 2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών (σελ. 3), της  

19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου, και συγκεκριμένα στον 

πίνακα όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να φέρει εξωτερικά ο φάκελος για την 

αποστολή των προσφορών, έχει αναγραφεί  ως ημερομηνία της Πρόσκλησης η ημερομηνία «30.10.2018», 

αντί της ορθής: «03.10.2018».  

 

2.   Εκ παραδρομής στην παράγραφο 6. Αξιολόγηση προσφορών-ανάθεση, της  19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 

63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου, και συγκεκριμένα στη δεύτερη γραμμή (σελ. 6), 

αναγράφεται η φράση «προμήθεια ανταλλακτικών», αντί της ορθής: «προμήθεια μεταλλικών ραφιών 

τύπου ντέξιον».  

 
3.   α) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σελ. 8), της  19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 

63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου, και συγκεκριμένα  στην στήλη ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της πρώτης γραμμής  του ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ), έχει αναγραφεί ως διάσταση μήκους που αφορά στις μεταλλικές κολώνες η τιμή  

«250cm», αντί της ορθής-ενδεδειγμένης διάστασης, βάσει κατασκευαστικών προτύπων, η οποία είναι: 

«244cm».  

 
 β) Στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β και Γ  των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Β1, Β2 και Β3 (σελ. 10-15), της  19013/03.10.2018 

(ΑΔΑ: 63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου,  και συγκεκριμένα στην στήλη 

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της πρώτης γραμμής των ΠΙΝΑΚΩΝ Α, Β και Γ, έχει αναγραφεί ως διάσταση μήκους που 

αφορά στις μεταλλικές κολώνες η τιμή «250cm», αντί της ορθής-ενδεδειγμένης διάστασης, βάσει 

κατασκευαστικών προτύπων, η οποία είναι: «244cm».  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

1. Στην παράγραφο 2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών (σελ. 3), της  19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 

63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου, και συγκεκριμένα στον πίνακα όπου αναγράφονται 

τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να φέρει εξωτερικά ο φάκελος για την αποστολή των προσφορών, τη 

διόρθωση-αντικατάσταση της ημερομηνίας της Πρόσκλησης  από «30.10.2018» με την ορθή, η οποία είναι: 

«03.10.2018».  

 

2.   Στην παράγραφο 6. Αξιολόγηση προσφορών-ανάθεση, της  19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) 

Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου, και συγκεκριμένα στη δεύτερη γραμμή (σελ. 6), τη διόρθωση-

αντικατάσταση της φράσης «προμήθεια ανταλλακτικών» με την ορθή, η οποία είναι: «προμήθεια 

μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον» .  

 
3.   α) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σελ. 8), της  19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 

63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου, και συγκεκριμένα  στην στήλη ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της πρώτης γραμμής  του ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ), τη διόρθωση-αντικατάσταση της διάστασης μήκους που αφορά στις μεταλλικές κολώνες 

από  «250cm» με την ορθή-ενδεδειγμένη διάσταση, βάσει κατασκευαστικών προτύπων, η οποία είναι: 

«244cm».  

 
 β) Στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β και Γ  των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Β1, Β2 και Β3 (σελ. 10-15), της  19013/03.10.2018 

(ΑΔΑ: 63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκλησης της Υπηρεσίας Ασύλου,  και συγκεκριμένα στην στήλη 

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της πρώτης γραμμής των ΠΙΝΑΚΩΝ Α, Β και Γ, τη διόρθωση-αντικατάσταση της 

διάστασης μήκους που αφορά στις μεταλλικές κολώνες από  «250cm» με την ορθή-ενδεδειγμένη 

διάσταση, βάσει κατασκευαστικών προτύπων, η οποία είναι: «244cm».  

 

 
Κατά τα λοιπά, η 19013/03.10.2018 (ΑΔΑ: 63ΚΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκληση της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με 

την υποβολή προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον για το αρχείο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Ασύλου, της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 

Θεσσαλονίκης, ισχύει κανονικά ως έχει. 

 

 

Η Αν. Προϊσταμένη του 

Οικονομικού Τμήματος της 

Υπηρεσίας Ασύλου  

 

Μ. Βολονάκη 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Τμήμα πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας Ασύλου. 

2. Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες, 

έργα και υπηρεσίες (ΑΔΑ: 6Β4Υ465ΧΘΕ-ΞΛ0). 
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