
 
 

  
 

 
 

 
 
 
Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα 
Πληροφορίες: Κακοσίμου Βασιλική 2106988602 / F 2106988586 e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr 

  
 

 

 

 

 
 

HOME/E1/AMIF Greece – CCI: 2014GR65AMNP001 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης  
και Ένταξης της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης 2014-2020 

Asylum, Migration and Integration  
Fund of the European  
Union 2014-2020 

 
 Αθήνα,   6/5/2016 

 Αρ. Πρωτ.: 7143 

 
 

Θέμα: Διευκρίνιση No 3 για τους διαγωνισμούς 22266 και 22267 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
 
 

1. Στη σελ. 72 της υπ’αρ. 5041/30.3.2016 Διακήρυξης (Μέρος 6.5) αναγράφεται εκ παραδρομής πως « …….. η 
πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί …… του μέρους της ποσότητας 
……….». 

Διευκρινίζουμε πως η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει στο 100% της αξίας της παραληφθείσας προμήθειας, 
μετά τη διαδικασία οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών. 
 
2. Στη σελ. 18 της ως άνω Διακήρυξης αναφέρονται εκ παραδρομής ως τίτλοι των διαγωνισμών 

«Γαλβανισμένος μεταλλικός οικίσκος για το ΠΓΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και  «Γαλβανισμένος μεταλλικός οικίσκος 
για το ΠΓΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ», καθώς και στις σελ. 81 και 87 της ως άνω Διακήρυξης αναφέρονται εκ 
παραδρομής ως τίτλοι των Διαγωνισμών «Προμήθεια οικίσκου για Ηράκλειο» και «Προμήθεια οικίσκου 
για Θεσ/νίκη». 

Διευκρινίζουμε πως τίτλοι των υπ’αρ. 22266 και 22267 Διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ είναι αυτοί που αναφέρονται 
στη σελ. 17 της ως άνω Διακήρυξης, ήτοι «Ένας (1) Γαλβανισμένος μεταλλικός οικίσκος για το ΠΓΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και «Ένας (1) Γαλβανισμένος μεταλλικός οικίσκος για το ΠΓΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» αντίστοιχα. 
 
3. Οι πίνακες των σελ. 25-29 της ως άνω Διακήρυξης που αφορούν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής είναι 

βοηθητικοί και δεν απαιτείται να συμπληρωθούν μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
4. Ο αντίκλητος που θα πρέπει να οριστεί από τον Ανάδοχο για τις ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 

Αρχής μαζί του, διευκρινίζεται πως δε χρειάζεται να έχει έδρα συγκεκριμένη πόλη. 
5. Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της στέγης και των δύο οικίσκων, διευκρινίζεται πως δεν απαιτείται 

δίρριχτη στέγη, αλλά απαιτείται η στέγη να έχει κλίση ώστε να διευκολύνεται η απορροή των υδάτων και 
να γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να ενωθεί ενδεχομένως μελλοντικά 
καθ’ύψος με άλλο οικίσκο.  
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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