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Αθήνα, 18/09/2018
Αρ. Πρωτ.: 17840
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων - διόρθωση σφαλμάτων της υπ’ αρ. πρωτ. 17541/13-09-2018 (ΑΔΑΜ:
18PROC003683351 2018-09-13, ΑΔΑΜ: 7Μ0Λ465ΧΘΕ-Ξ56) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου.
Ο Διευθυντής 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/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
γ. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
ε. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/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».
στ. Του άρ.64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/2013) περί συντελεστών παρακράτησης φόρου, 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.
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».
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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 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως δε των
άρθρων 6 και 117.
ια. Του άρ.33, παρ.4 του Ν.4508/2018 (ΦΕΚ 200/Α΄/2017) περί παράτασης των αρμοδιοτήτων του
Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου έως 31.12.2018.
ιβ. Του Ν.4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α΄/2018) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013, σχετικά με
τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».
ιγ. Του άρ.90 του «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
ιδ. Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/A’/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ιε. Του ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/2016), περί σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ιστ. Του ΠΔ 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α’/2017) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
ιζ. Του ΠΔ 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
ιη. Του Π.Δ. 87/2018 (ΦΕΚ160/τ.Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
2. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.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 υπ’ αριθμ.πρωτ.2939/30.01.2018 (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 υπ’αριθμ.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 υπ’ αριθ.πρωτ.2417/26-01-2018 Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Ορισμός
αναπλήρωσης Προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος».
6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.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»
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7. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3239/02.02.2018 (ΑΔΑ: 64ΕΙ465ΧΘΕ-ΤΚΖ) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας
Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες της
Υπηρεσίας Ασύλου»
8. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.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.
9. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3241/02.02.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ0465ΧΘΕ-ΦΑ2) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας
Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής- Καταστροφής άχρηστου υλικού».
10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.8650/26.04.2018 (ΑΔΑ: 6Θ1Η465ΧΘΕ-ΓΕ9) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Ασύλου «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3240/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) απόφασης της Δ/ντριας
της Υπηρεσίας Ασύλου «Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών
και έργων».
11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.9904/14.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΙ0465ΧΘΕ-Σ3Μ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Ασύλου «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3240/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) απόφασης της Δ/ντριας
της Υπηρεσίας Ασύλου «Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών
και έργων».
12. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.13143/29.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΥΡΑ465ΧΘΕ-3ΜΑ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Ασύλου «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3240/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) απόφασης της Δ/ντριας
της Υπηρεσίας Ασύλου «Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών
και έργων».
13. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.16307/21.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΓΚ465ΧΘΕ-ΗΓΑ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του
Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου (ΑΚΑ) Ιωαννίνων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής»
14. Την ανάγκη προμήθειας αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) για την Υπηρεσία
Ασύλου όπως διατυπώθηκε στο υπ’αριθμ.144/16.07.2018, ορθή επανάληψη 03.09.2018, υπηρεσιακό
σημείωμα του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου.
15. Το υπ’αριθμ.πρωτ.15538/02.08.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003527623 2018-08-03) για
προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) για την Υπηρεσία Ασύλου.
16. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.15572/03.08.2018 τεκμηριωμένο αίτημα περί αναγκαιότητας πραγματοποίησης
δαπάνης συνολικού ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ #29.915,00€#,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner)
της Υπηρεσίας Ασύλου.
17. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.15697/07.08.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003624369 2018-08-31, ΑΔΑ: 677Ι465ΧΘΕ-ΗΔΛ)
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ
#29.915,00€#, σε βάρος του ΚΑΕ 1723, με α.α. καταχώρησης 74759 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών
ΓΔΔΟΥ, για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου.
18. Την υπ’αριθμ.πρωτ.17541/13-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003683351 2018-09-13, ΑΔΑΜ: 7Μ0Λ465ΧΘΕΞ56) Διακήρυξη διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών
μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου».
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19. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων και διόρθωσης σφαλμάτων της υπ’αριθμ.πρωτ.17541/13-09-2018
Διακήρυξης σε επιμέρους παραγράφους της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην παράγραφο 3.4 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ (σελ.14 της Διακήρυξης), η περίοδος 3η: «Το μέρος ΙΙ.Α
συμπληρώνεται … άρθρου 19 της παρούσας», αντικαθίσταται και διατυπώνεται ως εξής:
«Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς».
2. Στην παράγραφο 3.4 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ (σελ.14 της Διακήρυξης), η περίοδος 7η: «Κάθε οικονομικός
φορέας … ένα (1) ΤΕΥΔ», αντικαθίσταται και διατυπώνεται ως εξής:
«Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει ένα (1)
ΤΕΥΔ σε δυο (2) αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο».
3. Στην παράγραφο 3.4 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ (σελ.14 της Διακήρυξης), η τελευταία περίοδος: «Στις
περιπτώσεις όπου … υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.», αντικαθίσταται και διατυπώνεται ως εξής:
«Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥΔ που υποβάλλεται είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»
4. Η παράγραφος 9.2.2 Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα (σελ.27 της Διακήρυξης), αντικαθίσταται και
διατυπώνεται ως εξής:
«Τα παραπάνω δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες που αναφέρονται στην παράγραφο 9.2.1.
Συγκεκριμένα τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου 9.2.1, περίπτωση α),
αφορούν κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους».
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5. Η παράγραφος 9.2.3 Οι συνεταιρισμοί (σελ. 28 της Διακήρυξης), διαγράφεται.
Κατά τα λοιπά, η υπ’αριθμ.πρωτ.17541/13-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003683351 2018-09-13, ΑΔΑ:
7Μ0Λ465ΧΘΕ-Ξ56) Διακήρυξη διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια toner της Υπηρεσίας
Ασύλου, ισχύει κανονικά ως έχει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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Πρωτόκολλο Υπηρεσίας Ασύλου
Mέλη των αρμόδιων Επιτροπών
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