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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας  πενήντα (50) 

επιγράφων/πινακίδων για την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολικής.   

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. 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.  

2.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της 

αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της 

διαχείρισης κρίσεων.  

3.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 16ης Απριλίου 2014 , για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης.  

4.Του N.2690/1999 << Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις >> 

(ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

5. Τον Ν.3907/2011 << Ίδρυση 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 >>(ΦΕΚ Α 
7/26.1.2011). 
 
6. Του N.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). 

7.Του N.4172/2013 <<Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012,4093/2012και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), 

όπως ισχύει. 
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8.Των άρθρων 134-138, 157 και 201 του ν. 4281/2014 << Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις >> 

(ΦΕΚ Α΄ 160/08.08.2014).  

9.Τον Ν.4270/2014 << Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις >> (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.14) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Ν.4320/2015  << Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης >> ( ΦΕΚ Α΄29/19.05.2015). 

 

11.Του Ν.4375/2016 << 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 

180/29.06.2013). Διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 

διατάξεις >>(ΦΕΚ Α΄ 51/03.04.2016). 

 

12.Του N.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) >> (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) και ειδικότερα 
των άρθρων 119 και 329. 
 
13.Τον Ν.4456/2017<< Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΠΑΤΟΜ ) 

11411/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομ-μάτων και ιδρυμάτων , μέτρα επιτάχυνσης του 

κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις >>  (ΦΕΚ 24 

Α/01.03.2017,άρθρο 40).  

14.Του Π.Δ. 28/2015 << Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία >> (ΦΕΚ Α' 34/23.03.2015 ). 

 

15. Του Π.Δ.80/2016 << Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες >>(ΦΕΚ Α' 145/05.08. 

2016). 

 

16.Του Π.Δ.123/2016 <<Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ- 

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-

νιών και ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων>>(ΦΕΚ Α 208/4.11.16). 

 

17.Το Π.Δ.122/2017 << Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής >> (ΦΕΚ Α 149/ 
10.10.2017). 

18.Το Π.Δ.22/2018 << Διορισμός Υπουργών , Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (ΦΕΚ 

Α 37/28.2.2018).  

19.Της ΚΥΑ Π1/2380/2012<<Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων >> (ΦΕΚ Β΄3400/20.12 2012). 
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20.Της ΚΥΑ 12118/2015 << Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος του 

Ταμείου Ασύλου,Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020>> 

(ΦΕΚ Β΄ 2338/30.10.2015) . 

 21.Την ΚΥΑ 134453/2015 (ΦΕΚ 2857 Β/28-12-2015) << Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατά-

σταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄) >>. 

22.Της ΚΥΑ 42336 <<Μεταφορά και αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων οικονομικού 

ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και κατανομή αρμοδιοτήτων 

του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής >> (ΦΕΚ Β 52/18-1-17). 

23.Την  υπ΄αριθ. Υ.Α 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  

<< Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμ-

βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης >> (ΦΕΚ Β΄1781/23.05.2017).  

24. Την υπ.αριθ.πρωτ.1118/16.1.2018 (ΑΔΑ:6ΒΜΧ465ΧΘΕ-6ΓΝ) Απόφαση της Διευθύντριας 

της Υπηρεσίας Ασύλου << Ορισμός αναπλήρωσης Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης 

και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου >>. 

25.Την υπ' αριθ. Υ.Α.2939/30.01.2018 <<Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην/στον Διευθυντή/ 

τρια  της Υπηρεσίας Ασύλου και τους Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊστάμενους Υπηρε 

σίας Ασύλου >> ( ΦΕΚ Β 269/01.02.2018). 

26. Την υπ΄ αριθ. Υ.Α 3385/05.02.2018  <<  Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου >>  

(ΦΕΚ Β 417/14.02.2018).  

27.Την υπ.αριθ. Υ.Α.8061/18.04.2018 Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 

<< Διορισμός Διευθυντή στην Υπηρεσία Ασύλου >> ( ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ  220/18.04.2018 ). 

28.Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-

στευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την 

αριθ. C(2015) 9607 από 16.12.2015 και την C(2016) 7527 από 25.11.2016 εκτελεστικές 

αποφάσεις της Επιτροπής. 

29.Την με αριθ. Πρωτ.82350 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ - AMIF) 

και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ-ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

(ΦΕΚ2451/Β/9-8-2016). 

30.Την με αρ. πρωτ. 77288/20-7-2016 (ΦΕΚ 2308/2Β/25-7-2016)Υπουργική Απόφαση (Κοινή 

Υπουργική Απόφαση) ανάθεσης καθηκόντων της εντεταλμένης αρχής στην Υπηρεσία Ασύλου 

για τη διαχείριση μέρους του ΕΠ του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

31.Την 6480/1/467κβ/4-2-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΦΙ-0Σ7) απόφαση ορισμού του Γενικού / Ειδικού 

Γραμματέα και την 930/4-2-2015 (ΩΧ2Χ465ΦΘΕ-Κ1Π) ανανέωση της θητείας, που υπογράφει 

την απόφαση ένταξης της δράσης. 
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32.Την με αρ.πρωτ. 3171/03.03.2016 πρόσκληση της Εντεταλμένης Αρχής(Υπηρεσία Ασύλου) 

του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 (NO1) Υποδοχή /Άσυλο. 

33.Την υπ΄αριθ.πρωτ.9143/08-06-2016(ΑΔΑ:ΨΒΚ465ΦΘΕ-Β1) Πρόσκληση για υποβολή 

Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-

2020.  

34.Το υπ΄αριθ.πρωτ.9848/21-06-2016 αίτημα Χρηματοδότησης του Γραφείου Εφαρμογής 

Προγραμμάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας 

Ασύλου του Υπουργείου Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης για ένταξη της δράσεις στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου ,Μετανάστευσης 

και Ένταξης 2014-2020. 

35.Την υπ΄αριθ.3397/07.3.2016 (ΑΔΑ:ΩΓ1Φ465ΦΘΕ-ΒΥ1) Απόφαση Χορήγησης της Δράσης 

<<Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020>>, στο 

Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης . 

36.Την υπ.αριθ.πρωτ.39595/12.04.16(ΑΔΑ:Ω3Υ4465307-8Γ1)Απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για ένταξη του έργου << Τεχνική Βοήθεια του Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης  2014-2020>> στη ΣΑΕ755/2(2016ΣΕ75520003). 

37. Την υπ.αριθ.2935/30.1.2018 ( ΑΔΑ:Ψ14Π465ΧΘΕ-892)  1 η Τροποποίηση της Συμφωνίας 

Επιδότησης   της Δράσης << ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020 >> με Κωδικό ΟΠΣ 5003958 από το Εθνικό Πρόγραμμα ''ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΣΥΛΟΥ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020'' . 

38.Του υπ.αρ.1324/17.1.2018 αίτημα ΑΔΑΜ:18REQ003221203 και έγκρισης  ΑΔΑΜ:18REQ 

003221502. 

39. Επειδή προβλέπεται η δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων, όπως περιγράφεται 
στον Οδηγό Εφαρμογής Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας από την 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης . 

 

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

προκηρύσσει 

 

την προμήθεια  πενήντα  (50) επιγραφών/πινακιδών με τις εξής προδιαγραφές: 

 

Είδος  Ποσότητα Διαστάσεις Πάχος  Στήριξη  

Μεταλλικές Επιγραφές/πινακίδες  
Σε  φύλλο αλουμινίου AIMg2 με 
επικόλληση έγχρωμου  πολυμερικού 
βινυλίου το οποίο θα φέρει μεμβράνη 
antigraffity, για προστασία από 
βανδαλισμούς και δυνατότητα 

        50 50cmΥx 
70cmΜ 

3mm Σε 4 κοντούς 
αποστάτες 
κατάλληλους 
για 
εξωτερικές 
καιρικές 
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Το δημιουργικό κομμάτι της εκτύπωσης και το θέμα της απεικόνισης των  επιγραφών θα 

γίνει σε συνεννόηση με υπαλλήλους του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Προγραμμάτων της Υπηρεσίας  Ασύλου (ΤΔΕΠ) και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληροί 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας. 

Η τοποθέτηση θα γίνει στα σημεία που θα υποδειχθούν από υπαλλήλους της Υπηρεσίας 

Ασύλου του ΤΔΕΠ, στα κατά τόπους Α.Κ.Α και Π.Γ.Α.  

Η ανάθεση θα  γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου 

που θα αναλάβει την «Προμήθεια πενήντα (50) μεταλλικών επιγραφών/πινακιδών στην 

Υπηρεσία Ασύλου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.500,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 

9.300,00€ με ΦΠΑ 24%.  

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση <<Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 >> του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου 

, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2014-2020 με  75% χρηματοδότηση από την ΕΕ και 25% 

από την Ελλάδα δυνάμει της 2935/30.1.2018 της 1η Τροποποίησης Συμφωνίας Επιδότησης  

(ΑΔΑ:Ψ14Π465ΧΘΕ-892). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ755/2 και 

συγκεκριμένα του έργου με κωδικό 2016ΣΕ75520003, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ δυνάμει της αριθ.πρωτ.39595/12.4.16 

ΑΔΑ(Ω3Υ44653Ο7-8Γ1) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 Η Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου.  

 

Tα σημεία παράδοσης και τοποθέτησης είναι τα εξής : 

 

1) Κεντρική Υπηρεσία: τέσσερις (4) μεταλλικές επιγραφές 

2) Περιφερειακό Γραφείο  Ασύλου Αττικής: πέντε (5) μεταλλικές επιγραφές 

3) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου: τέσσερις (4) μεταλλικές επιγραφές  

4) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης (Αλεξανδρούπολης) : δύο (2) μεταλλικές         

επιγραφές 

καθαρισμού τους, κατάλληλες και για 
εξωτερικούς χώρους. Όλες οι 
μεμβράνες θα καλύπτονται με 
πιστοποιητικό του προμηθευτή άνω  
των πέντε (5) ετών για φθορά λόγω 
εξωτερικών καιρικών συνθηκών. 

συνθήκες 
κάθε 
πινακίδα   

Τοποθέτηση των επιγραφών σε τοίχο 
ή άλλη επιφάνεια (πχ isobox) 

50 50cmΥ x 
70cmΜ 

3mm Σε 4 κοντούς 
αποστάτες  

κατάλληλους 
για 

εξωτερικές 
καιρικές 

συνθήκες  
κάθε 

πινακίδα   
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 5) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

6) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης: τρείς (3) μεταλλικές επιγραφές  

7) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

8) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδος ( Πάτρας ): δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

9) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου:  δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

10) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

11) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

12) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές  

13) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

14) Αυτοτελές Κλιμάκιο  Ασύλου Αμυγδαλέζας: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

15) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου  Ξάνθης:  δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

16) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές   

17) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές  

18) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου δύο (2) μεταλλικές επιγραφές:   

19) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου  Ιωαννίνων: δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

21) Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας:  

      δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

22)Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Ποινικών 

Κρατουμένων:  δύο (2) μεταλλικές επιγραφές 

 

Η πληρωμή της αξίας της υπό ανάθεση προμηθείας θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ μετά την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής για 
τη καλή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε 
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων.  
 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: 
α. με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την προμήθεια  (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 

2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.). 

β. με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.  

γ. με κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του 

άρθρου 3 της ΚΥΑ ΑΡΙΘ.5143/05.12.2014, << Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και 

των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 

(Α' 204) όπως ισχύει >>. 

 

δ. με κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 του 

άρθρου 350 του νόμου 4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
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Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».  

 

ε. με τέλος χαρτοσήμου 3 % επί της κράτησης 0,06 % και με εισφορά 20 % υπερ ΟΓΑ επί του 

τέλους χαρτοσήμου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και 

συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,. 

στ.  με τέλος χαρτοσήμου 3 % επί της κράτησης 0,06 % και με εισφορά 20 % υπερ ΟΓΑ επί του 

τέλους χαρτοσήμου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών Α.Ε.Π.Π. και σύμφωνα με την KYA 1191/2017 (ΦΕΚ Β 

969/22.03.2017). 

 

Οι επιγραφές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και τοποθετηθεί εντός δύο (2) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης με τον υποψήφιο ανάδοχο. 

Σας παρακαλούμε να μας στείλετε τις προσφορές σας ως προς το τεχνικό και οικονομικό 

μέρος το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12/09/2018 στις 14:00 μ.μ  στο πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας στην οδό Π. Κανελλοπούλου 2 Αθήνα  Τ.Κ. 10177 σε κλειστό φάκελο.  

 

 

 

 

                                                           Η  Αν . Προϊσταμένη 

 

                                                           Φλωρεντία Βοκοτούζη                                                     

 

Συννημένα: Υπόδειγμα προσφοράς 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση πενήντα (50) μεταλλικών επιγράφων/πινακίδων για 

την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολικής.   

 

Εταιρική Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

ΑΦΜ: 

Δ.Ο.Υ: 

 

 

 

 

 

Είδος  Ποσότητα Διαστάσεις Πάχος  Στήριξη  ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

Μεταλλικές 

Επιγραφές/πινακίδες  

Σε  φύλλο αλουμινίου AIMg2 με 

επικόλληση έγχρωμου  

πολυμερικού βινυλίου το οποίο 

θα φέρει μεμβράνη antigraffity, 

για προστασία από 

βανδαλισμούς και δυνατότητα 

καθαρισμού τους, κατάλληλες 

και για εξωτερικούς χώρους. 

Όλες οι μεμβράνες θα 

καλύπτονται με πιστοποιητικό 

του προμηθευτή άνω  των πέντε 

(5) ετών για φθορά λόγω 

εξωτερικών καιρικών συνθηκών. 

        
   

  

Τοποθέτηση των επιγραφών σε 

τοίχο ή άλλη επιφάνεια (πχ 

isobox) 

   
   


		2018-09-06T11:54:19+0300




