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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9719/11-05-2018 (ΑΔΑΜ:
18PROC003083446 2018-05-11) Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
προμήθειας γραφικής ύλης της Υπηρεσίας Ασύλου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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 26 ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις & 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 άρθρου 21 Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημόσιων έργων».
ε. 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).
στ. Του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του Ν. 3863/2010 «Νέο
ασφαλιστικό σύστημα κα συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α’ 115).
ζ. Toυ άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.”
η. Της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
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θ. 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’/15-092011).
ι. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει.
ια. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α'74), άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών
Δημοσίου»,
ιβ. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014),όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ιγ. 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).
ιδ. Του Ν. 4375/2016 (Α’ 51) «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.».
ιε. 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).
ιστ. Το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, ΤέληΠαράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»,
ιζ. Του άρθρου 33, περ. 4 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α’/59/30.03.2017) για την παράταση, έως 31.12.2018, της
λειτουργίας του Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου.
ιη.Του άρθρου 96 του Ν. 4375/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
ιθ.Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς κα του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
ιι. Του πδ 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.».
ιια. Του πδ 80/2016 (A’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
ιιβ. Του πδ 122/2017 (Α’ 149) , «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
ιιγ. Του πδ 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
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2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. απόφ. 158/2016(ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1781),
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2417/26-01-2018 Απόφαση περί ορισμού αναπλήρωσης του Προϊσταμένου
Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2939/30-1-2018 (ΦΕΚ Β’ 269) Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσία Ασύλου και στους
Προϊσταμένους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσίας Ασύλου».
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3238/2-2-2018 (ΑΔΑ: 6Β4Υ465ΧΘΕ-ΞΛ0) Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας
Ασύλου περί Συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για
προμήθειες έργα και υπηρεσίες».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8061/18.04.2018 (ΦΕΚ 220/ΥΟΔΔ/18.04.2018) Απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής περί διορισμού Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ: 6Γ4Ι465ΧΘΕ-9Σ4).
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7115/30.03.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002917383 2018-04-05) πρωτογενές αίτημα για
προμήθεια γραφικής ύλης της Υπηρεσίας Ασύλου συνολικού ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ
(#62.000,00€#), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
9. Το τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη υπ’ αρ. πρωτ. 7493/05.04.2018.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8243/20-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΝΚ465ΧΘΕ-0ΟΛ, ΑΔΑΜ: 18REQ003029766 2018-05-03)
ανάληψη υποχρέωσης ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (#62.000,00€#), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
από τον ΚΑΕ 1111 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών».
11. Την επείγουσα κάλυψη των αναγκών σε γραφική ύλη της Υπηρεσίας Ασύλου σε πανελλαδικό επίπεδο.
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 9719/11-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003083446 2018-05-11) Προκήρυξη Συνοπτικού
Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας γραφικής ύλης της Υπηρεσίας Ασύλου, συνολικής δαπάνης
ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της
Υπηρεσίας Ασύλου, ΚΑΕ 1111 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών» Ειδικού
Φορέα 49-130, οικονομικού έτους 2018 .
13. Την από 11.05.2018 ανάρτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (www.asylo.gov.gr) της υπ’ αρ. πρωτ. 9719/11-05-2018 (ΑΔΑΜ:
18PROC003083446 2018-05-11) προκήρυξης του ανωτέρω Συνοπτικού Διαγωνισμού, του ΤΕΥΔ, του
Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς, καθώς και του Υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς.
Και επειδή:
14. Εκ παραδρομής στο Παράρτημα Β’ Tεχνικές Προδιαγραφές - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, που
ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. 9719/11-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003083446 2018-05-11) προκήρυξη, και
συγκεκριμένα στο με αρ. ΙΙ Τμήμα: «Ειδικές Απαιτήσεις-Πίνακας Συμμόρφωσης», και στην Ομάδα Γ’:
«Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4» (σελ.30 και 33 της προκήρυξης), έχει αναγραφεί ο αριθμός «τρία (3)» στο
αντίστοιχο κελί της στήλης «Τεμάχια/Ποσότητες», αντί του ορθού αριθμού τεμαχίων φωτοαντιγραφικού
χαρτιού Α4, ο οποίος είναι «10.650 (τεμάχια)», όπως άλλωστε προβλέπεται και στο υπ’ αρ. πρωτ.
7115/30.03.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002917383 2018-04-05) πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια γραφικής
ύλης της Υπηρεσίας Ασύλου.
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15. Εκ παραδρομής στο Παράρτημα Γ’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, που ανήκει στην υπ’ αρ.
πρωτ. 9719/11-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003083446 2018-05-11) προκήρυξη, και συγκεκριμένα στον τρίτο
κατά σειρά Πίνακα με την Ονομασία/Περιγραφή: «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 Πακέτα» (σελ. 35 της
προκήρυξης), έχει αναγραφεί ο αριθμός «10.600» στο αντίστοιχο κελί της στήλης «Τεμάχια/Ποσότητες»,
αντί του ορθού αριθμού τεμαχίων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, ο οποίος είναι «10.650 (τεμάχια)»,
όπως προβλέπεται και στο υπ’ αρ. πρωτ. 7115/30.03.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002917383 2018-04-05)
πρωτογενές αίτημα για προμήθεια γραφικής ύλης της Υπηρεσίας Ασύλου.
16. Εκ παραδρομής: α) στο Παράρτημα Β’ Tεχνικές Προδιαγραφές - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, που
ανήκει στην υπ’ αρ. πρωτ. 9719/11-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003083446 2018-05-11) προκήρυξη, και
συγκεκριμένα στο με αρ. ΙΙ Τμήμα: «Ειδικές Απαιτήσεις-Πίνακας Συμμόρφωσης», στην Ομάδα Β’: «Ντοσιέ
με λάστιχο» (σελ 30 και 33 της προκήρυξης), και ομοίως β) στο Παράρτημα Γ’ – Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς, που ανήκει στην ως άνω προκήρυξη, και συγκεκριμένα στον δεύτερο κατά σειρά Πίνακα, έχει
αναγραφεί το εξής: «Ντοσιέ με λάστιχο και πτερύγια από χαρτόνι πρεσπάν (χρώματα γκρι ανοιχτό, σιέλ,
ταμπά)», αντί του ορθού: «Ντοσιέ με λάστιχο και πτερύγια από χαρτόνι ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΠΑΝ (χρώματα γκρι
ανοιχτό, σιέλ, ταμπά), ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ35 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ».
17. Εκ παραδρομής στο Παράρτημα Β’ Tεχνικές Προδιαγραφές, στην με αρ. 2 Ενότητα: «Υπόδειγμα
Τεχνικής Προσφοράς», και στο υπ’ αρ. Ι Τμήμα «Γενικές Απαιτήσεις», Πίνακας δεύτερος: «Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4» (σελ 31 της προκήρυξης), δεν έχει περιληφθεί η εξής τεχνική
προδιαγραφή, ήτοι ότι: «Το Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 πρέπει να είναι βάρους 80 gr/m2». Η σχετική
παράλειψη απαντάται και στο υπ’ αρ. ΙΙ Τμήμα «Ειδικές Απαιτήσεις – Πίνακες Συμμόρφωσης» του Β’
Παραρτήματος, στην Ομάδα Γ’: «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4» (σελ.33 της προκήρυξης), όπως και στο
Παράρτημα Γ’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της ανωτέρω προκήρυξης, στον τρίτο κατά σειρά
Πίνακα με την Ονομασία/Περιγραφή: «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 Πακέτα» (σελ. 35 της προκήρυξης).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.
Στο Παράρτημα Β’ Tεχνικές Προδιαγραφές - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της ανωτέρω
προκήρυξης, και συγκεκριμένα στο με αρ. ΙΙ Τμήμα: «Ειδικές Απαιτήσεις-Πίνακας Συμμόρφωσης», και
στην Ομάδα Γ’: «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4» (σελ.30 και 33 της διακήρυξης), την διόρθωση –
αντικατάσταση του αριθμού «τρία (3)» στο αντίστοιχο κελί της στήλης «Τεμάχια/Ποσότητες», με τον ορθό
αριθμό τεμαχίων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, ήτοι με τον αριθμό: «10.650 (τεμάχια)»
2.
Στο Παράρτημα Γ’ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της ανωτέρω προκήρυξης, και
συγκεκριμένα στον τρίτο κατά σειρά Πίνακα του ανωτέρω Παραρτήματος με την Ονομασία/Περιγραφή:
«Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 Πακέτα» (σελ. 35 της προκήρυξης), την διόρθωση – αντικατάσταση του
αριθμού «10.600» στο αντίστοιχο κελί της στήλης «Τεμάχια/Ποσότητες», με τον ορθό αριθμό τεμαχίων
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, ήτοι με τον αριθμό «10.650 (τεμάχια)»
3.
Στο Παράρτημα Β’ Tεχνικές Προδιαγραφές - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της ανωτέρω
προκήρυξης, και συγκεκριμένα στο με αρ. ΙΙ Τμήμα: «Ειδικές Απαιτήσεις - Πίνακας Συμμόρφωσης», στην
Ομάδα Β’: «Ντοσιέ με λάστιχο» (σελ 30 και 33 της προκήρυξης), και ομοίως στο Παράρτημα Γ’ –
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, και συγκεκριμένα στον δεύτερο κατά σειρά Πίνακα, την
συμπλήρωση – διόρθωση της σχετικής περιγραφής για τα «Ντοσιέ» ως εξής: «Ντοσιέ με λάστιχο και
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πτερύγια από χαρτόνι ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΠΑΝ (χρώματα γκρι ανοιχτό, σιέλ, ταμπά), ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25Χ35
ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ»
4.
Στο Παράρτημα Β’ - Tεχνικές Προδιαγραφές, και στην με αρ. 2 Ενότητα: «Υπόδειγμα Τεχνικής
Προσφοράς», στο υπ’ αρ. Ι Τμήμα «Γενικές Απαιτήσεις», Πίνακας δεύτερος: «Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4» (σελ 31 της προκήρυξης), και ομοίως στο Παράρτημα Γ’ – Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς της ανωτέρω προκήρυξης, στον τρίτο κατά σειρά Πίνακα με την
Ονομασία/Περιγραφή: «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 Πακέτα» (σελ. 35 της προκήρυξης), την συμπλήρωση
των τεχνικών χαρακτηριστικών για το «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4» ως εξής: «Το Φωτοτυπικό Χαρτί Α4
πρέπει να είναι βάρους 80 gr/m2».
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. πρωτ. 9719/11-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003083446 2018-05-11) προκήρυξη για την
προμήθεια γραφικής ύλης της Υπηρεσίας Ασύλου, μαζί με τα επιμέρους Παραρτήματα - Υποδείγματα
Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, ισχύει κανονικά ως έχει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Εσωτερική Διανομή
1.
Γραφείο Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου με αναπλήρωση
2.
Τμήμα πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας Ασύλου
3.
Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες,
έργα και υπηρεσίες (ΑΔΑ: 6Β4Υ465ΧΘΕ-ΞΛ0)
4.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών και έργων (ΑΔΑ:
ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61)
5.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες (ΑΔΑ:
64ΕΙ465ΧΘΕ-ΤΚΖ)

signed
VASILEIOS Digitally
by VASILEIOS
GERMAN GERMANOS
Date: 2018.05.18
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08:03:07 +03'00'
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