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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Επί των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως ακολούθως 
 

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών για την 
κάλυψη των αναγκών των κλιμακίων που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΑMIF (Αsylum Μigration 
and Integration Fund), αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15.00 για τις κάτωθι Προσκλήσεις :  

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια οχτώ (8) συσκευών 
λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων (livescan) δέκα (10) δακτύλων (Α.Π. 10339/15-9-2015) 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) 
ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών (Α.Π. 10340/15-9-2015)  

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας   (Α.Π. 10341/15-9-2015)  

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού 
φαρμακευτικού υλικού (Α.Π. 10342/15-9-2015)  

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) 
χρηματοκιβωτίων (Α.Π. 10343/15-9-2015) 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Αναλυτική Περιγραφή των παραπάνω προσκλήσεων, οι οποίες 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, www.asylo.gov.gr. Το παρόν αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται σε δυνητικά προσφέροντες. Για πληροφορίες και 
διευκρινίσεις οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κακοσίμου Βασιλική , τηλ 
210.6988602, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr 

 
        

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

 
 α.α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΓΑΛΗΣ 

 
 
 Εσωτερική διαμονή: 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
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