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ΘΕΜΑ: «Απόφαση Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου».

Αναθέτουσα Αρχή

Υπηρεσία Ασύλου

Είδος Υπηρεσίας

Μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο.
Ένα (1) έτος αρχόμενο από την υπογραφή της σύμβασης και
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (το
οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός ενός (1)
μηνός από την υπογραφή της σύμβασης)

Διάρκεια

Μίσθωμα

Λήξη Υποβολής Προσφορών

16.000 ευρώ ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα για το κτήριο της
νήσου Λέσβου και 8.000 ευρώ για τα κτήρια στις νήσους Σάμο
και Χίο
16/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών

Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου, επί της Λεωφ. Π.
Κανελλοπούλου αρ. 2, ΤΚ 11527

Κριτήριο επιλογής

Η οικονομικότερη προσφορά από άποψη τιμής

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού
Παραλαβή Τεύχους Διακήρυξης

17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας
Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, 1ος όροφος

Έχοντας υπόψη
Α. 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. Του Κανονισμού (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. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
4. Των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014,
377/2015, 378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1042/2014,
1048/2014 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 514/2014,
515/2014 και 516/2014.
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.
6. Του Ν. 1497/1984 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄/27.11.1984) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση
επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων».
7. Του Ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/Α΄/04.03.1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. 48/Α΄/03.03.2000) «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων».
10. Του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ.
115/Α΄/15.07.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις».
11. Του Ν. 3907/2011 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/26.01.2011) «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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/10.07.2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/28.02.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Του Ν. 4198/2013 (Φ.Ε.Κ. 215/Α΄/11.10.2013) «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. 161/Α΄/25.09.1992) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
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άρθρου 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Των άρθρων 134-138, 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή
εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».
22. Του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ Α’ 30) «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»,
όπως ισχύει.
23. Του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
24. Toυ Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
25. Toυ Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
26. Του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/06.12.2005) και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α΄/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. Του Ν. 4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
30. Του Ν. 4375/2016 (Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/03.04.2016) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
31. Του Ν. 4456/2017 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/01.03.2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης
του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
32. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/A΄/22.04.2005).
33. Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α΄/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
34. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
35. Του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04.11.2016) «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».

3

36. Του Π.Δ. 39/2017 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
37. Του Π.Δ. 52/2017 (Φ.Ε.Κ. 88/Α΄/20.06.2017) «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών».
38. Του Π.Δ. 122/2017 (Φ.Ε.Κ. 149/Α΄/10.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής».
39. Της με αριθ. 8061/18.04.2018 (Φ.Ε.Κ. 220/Υ.Ο.Δ.Δ./18.04.2018) απόφασης του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής για τον διορισμό του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.
40. Της υπ΄ αριθ. 7337/31.07.2019 απόφασης (ΦΕΚ 498/ Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2019) «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη».
41. Της υπ΄ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/445 Υ.Α. (ΦΕΚ 3363/Β’/30.08.2019) απόφασης του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ασύλου και Υποδοχής, στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, επί θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου».
42. Της με αριθ. 22616/30.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΨΣ465ΧΘΕ-ΙΒΓ) απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Ασύλου με θέμα «Ορισμός αναπλήρωσης Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής
Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου».
43. Του Π.Δ. 4/2020 (ΦΕΚ 4/Α’/15.01.2020) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
44. Του Π.Δ. 5/2020 (ΦΕΚ 5/Α’/15.01.2020) «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργού».
45. Του Π.Δ. 6/2020 (ΦΕΚ 5/Α’/15.01.2020) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού».
Β. τις αποφάσεις:
46. Την Κ.Υ.Α. 2514/2015 (Φ.Ε.Κ. 2161/Β΄/07.10.2015) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020».
47. Την Κ.Υ.Α. 12118/2015 (Φ.Ε.Κ. 2338/Β΄/30.10.2015) «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».
48. Την Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2857/Β΄/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της
κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/Β΄/26.09.2014)).
49. Την Κ.Υ.Α. 42336/2017 (Φ.Ε.Κ. 52/Β΄/18.01.2017) «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».
50. Την Κ.Υ.Α. 1191/14.03.2017 (Φ.Ε.Κ. 969/Β΄/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016».
51. Την Υ.Α. 2952/11.11.2015 (Φ.Ε.Κ. 2521/Β΄/23.11.2015) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
δράσεις/έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την
περίοδο 2014−2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης».
52. Την Υ.Α. 82350/03.08.2016 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β΄/09.08.2016) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και
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Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
53. Την Υ.Α. 57654/22.05.2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β΄/23.05.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Γ. τα κάτωθι έγγραφα:
54. Την υπ΄αριθ.17937/01.08.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ5Ψ465ΧΘΕ-ΟΝΖ) Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Ασύλου από τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του
έργου που δύναται να επιχορηγηθεί, με την ιδιότητα του δικαιούχου, όπως αναφέρεται στη
συμφωνία επιχορήγησης «Improving access to a fair and efficient Asylum process in Greece
(HOME/2018AMIF/AG/EMAS0083)».
55. Την υπ΄αριθ.122731/28.11.2019(ΑΔΑ:ΨΕΡΡ46ΜΤΛΡ-ΞΙ7) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «Improving access to a fair and efficient Asylum process in
Greece (HOME/2018AMIF/AG/EMAS0083)» στη ΣΑΕ 755/2 (2019ΣΕ75520002).
56. Του υπ΄ αριθ. αιτήματος 17937/01.08.2019 (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006260061) και την έγκριση αυτού
(Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006260092).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων, για την
στέγαση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Τοποθεσία

Ωφέλιμη Επιφάνεια

Νήσος Λέσβος
Νήσος Σάμος
Νήσος Χίος

2235,5 τ.μ.
940,50 τ.μ.
940,50 τ.μ.

Ανώτατο Μηνιαίο
Μίσθωμα
16.000,00€
8.000,00€
8.000,00€

Στη συνολική περιγραφόμενη ωφέλιμη επιφάνεια (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων στάθμευσης,
αποθηκών, χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κλπ), υπάρχει δυνατότητα
απόκλισης ± 20%.
Το μηνιαίο μίσθωμα χρηματοδοτείται από την δράση «Improving access to a fair and efficient
Asylum process in Greece (HOME/2018AMIF/AG/EMAS0083) με ΣΑΕ 2019ΣΕ75520002.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στην Αθήνα την
17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συγκροτηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην Κεντρική
Υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου (Π. Κανελλόπουλου αρ. 2, Τ.Κ. 10177, Αθήνα). Οι προσφορές
υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης και μέχρι τη Δευτέρα 16/03/2020
και ώρα 15:00. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά την
ανωτέρω ημερομηνία.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, Τμήμα
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, της Υπηρεσίας Ασύλου επί της Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου 2 και
σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου www.asylo.gov.gr

Ο Υπουργός
Παναγιώτης Μηταράκης
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στην Αθήνα την
17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συγκροτηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στην Κεντρική
Υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου (Π. Κανελλόπουλου αρ. 2, Τ.Κ. 10177, Αθήνα). Οι προσφορές
υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης και μέχρι τη Δευτέρα 16/03/2020
και ώρα 15:00. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά την
ανωτέρω ημερομηνία. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, η/ο κάθε συμμετέχουσα/ων
ιδιοκτήτρια/ης ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένη/ος αντιπρόσωπός της/ου, υποβάλλει δύο (2) πλήρεις
φακέλους: Έναν (1) κλειστό φάκελο Οικονομικής προσφοράς και έναν (1) φάκελο δικαιολογητικών,
όπως αναλυτικά ορίζεται στο αρθ. 5 της παρούσας.
Β. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι ενδιαφερόμενες/οι ιδιοκτήτριες/ες
μετέχουν στον διαγωνισμό αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους τους, οι οποίοι διορίζονται με
σχετική ενυπόγραφη επιστολή.
2. Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η μίσθωση κενών και ετοιμοπαράδοτων χώρων, ωφέλιμης
συνολικής επιφάνειας όπως ο πίνακας της σελίδας 5 ανά σημείο (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων
στάθμευσης, αποθηκών, χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, κλπ), όπως
προκύπτει από το διάγραμμα του Πίνακα 1 με δυνατότητα απόκλισης ± 20%, για την στέγαση των
Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Το ακίνητο θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου εκτός των άλλων, σε χώρους
αρχειοθέτησης, συνεδριάσεων, χώρους αποθήκευσης καθώς και χώρους εξυπηρέτησης
μηχανογραφικού κέντρου. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνυπολογιστεί θετικά. Επιπλέον, θα
πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας για την ανωτέρω χρήση,
να είναι φωτεινό, με καλό εξαερισμό και εξοπλισμό θέρμανσης, κλιματισμού και σκίασης.
Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά τόσο της ωφέλιμης προσφερόμενης επιφάνειας όσο και της
επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι ή βοηθητικοί χώροι. Στην ανωτέρω ωφέλιμη
επιφάνεια αναφέρεται το καθαρό εμβαδόν (δάπεδο) γραφείων και αρχείων. Σε αυτήν δεν
περιλαμβάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι (κλιμακοστάσια ανελκυστήρες, πλατύσκαλα, διάδρομοι
εξυπηρέτησης, λεβητοστάσια, ψυχροστάσια, είσοδοι, στεγασμένες θέσεις στάθμευσης κ.λπ.) καθώς
και οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι.
Η επιφάνεια θα αναφέρεται συνολικά και αναλυτικά (μικτή – ωφέλιμη) τουλάχιστον για κάθε
όροφο. Αποθήκες, βοηθητικοί χώροι ή χώροι στάθμευσης (και εν γένει χώροι που σύμφωνα με την
οικοδομική άδεια και τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό δεν συμπεριλαμβάνονται στο συντελεστή
δόμησης του οικοπέδου) θα αναφέρονται ξεχωριστά.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του κέντρου
της πρωτεύουσας του νησιού και κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε σημείο που εξυπηρετείται με
δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο. Τα ανωτέρω όρια δεν περιορίζουν απολύτως την τοποθεσία και ως εκ
τούτου, αν κάποιο ακίνητο βρίσκεται εκτός των συγκεκριμένων ορίων, αλλά σε σχετικά μικρή
απόσταση από αυτό, θα είναι αποδεκτό.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης από 12 μήνες έως έξι (6) έτη
χωρίς μεταβολή του αντιτίμου.
3. Γενικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές
Το προσφερόμενο για μίσθωση ακίνητο πρέπει :
•

•

Να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (γραφεία). Η/Ο εκμισθώτρια/ής
υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια
σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το εκμισθώνει, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική
ή να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ότι το κτήριο έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του άρθρου 24 ν. 4014/2011.
Να βρίσκεται κατά προτίμηση εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

πρωτεύουσας της νήσου και κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε σημείο, που εξυπηρετείται με
δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο. Τα ανωτέρω όρια δεν περιορίζουν απολύτως την τοποθεσία
και ως εκ τούτου, αν κάποιο ακίνητο βρίσκεται εκτός των συγκεκριμένων ορίων, αλλά σε
σχετικά μικρή απόσταση από αυτό, θα είναι αποδεκτό.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του
κτιρίου είναι από Α έως και Γ, βάσει των διατάξεων του αρθ. 8 παρ. 6 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ
143 Α').
Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά τον χρόνο παράδοσής του.
Να γίνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις εφόσον απαιτηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας Ασύλου.
Να διαθέτει σε κάθε όροφο wc ανδρών και γυναικών και κατ' ελάχιστον συνολικά σε όλο το
κτίριο 4 (δύο ανδρών και δύο γυναικών), μία εκ των οποίων να είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ.
Να διαθέτει κεντρική είσοδο αποκλειστικής χρήσης καθώς και δεύτερη έξοδο διαφυγής.
Να πληροί όλες τις συνθήκες ασφάλειας και πυροπροστασίας (έξοδοι κινδύνου, οδεύσεις
διαφυγής και ύπαρξη πυροδιαμερισμάτων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Να διαθέτει Σύστημα Φωτισμού ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης και επαρκή αερισμό –
εξαερισμό σε όλους τους χώρους.
Να διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη
για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ισχύ.
Βασική απαίτηση της ΔΕΗ είναι οι ενοικιαζόμενοι, από την/ον εκάστοτε μισθώτρια/ή, χώροι
να ηλεκτροδοτούνται από έναν ενιαίο μετρητή ρεύματος. Στην περίπτωση που το ακίνητο
διαθέτει περισσότερους του ενός θα πρέπει η/ο ιδιοκτήτρια/ης να πραγματοποιήσει όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, με δική της/ου ευθύνη και δαπάνη, ενοποίησης – επαύξησης
των μετρητών και τελικά να παραδώσει το κτίριο συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ, ώστε
να παρέχεται στο κτίριο επαρκής ηλεκτρική ισχύς.
Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.
Να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή συμβατή με την τηλεπικοινωνιακή δικτύωση που
απαιτείται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα
2 της παρούσας και δυνατότητα δομημένης καλωδίωσης, χώρο συγκέντρωσης και
τερματισμού του εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, θέσεις τερματικών
πριζών παροχής δικτύου Η/Υ και τηλεφωνίας.

Εάν κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά-Τεχνικές Προδιαγραφές ελλείπει κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, πλην όμως η/ο υποψήφια/ος ανάδοχος
ευρίσκεται σε διαδικασία να το αποκτήσει, αρκεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία η/ο
υποψήφια/ος ανάδοχος θα δεσμεύεται όπως διαθέτει το εν λόγω χαρακτηριστικό-Τεχνική
Προδιαγραφή, το αργότερο έως την παράδοση του προς μίσθωση ακινήτου.
4. Παραλαβή της διακήρυξης
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη του διαγωνισμού, από το Τμήμα
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου 2, 1ος
όροφος. Επίσης, το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου www.asylo.gov.gr.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ιδιοκτήτριες/ες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των
ακινήτων, που έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητά τους ή οι επικαρπωτές αυτών και γενικά
όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα για την εκμίσθωσή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην παρούσα, οι οποίες/οι πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν
νόμιμο δικαίωμα κυριότητας ή εκμετάλλευσης, διάθεσης και δέσμευσης της χρήσης των
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προσφερομένων ακινήτων καθώς και μίσθωσης αυτών καθώς επίσης και νόμιμο δικαίωμα
διαμόρφωσης και τροποποίησης των χώρων του ακινήτου, σε περίπτωση που απαιτείται.
Β. Τρίτα πρόσωπα που διαθέτουν πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση από τις/ους ιδιοκτήτριες/ες
των ακινήτων μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την
από το νόμο εκπροσώπηση, δηλαδή πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, την οποία θα πρέπει να
καταθέσουν για να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό για λογαριασμό των κυρίων –
επικαρπωτών των ακινήτων.
Γ. Μεσιτικά γραφεία γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι θα διεκδικήσουν αμοιβή μόνο από
τις/ους ιδιοκτήτριες/ες.
6. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν επί 45 ημέρες από της προφορικής μειοδοσίας, όπως αυτή περιγράφεται
κατωτέρω στην παράγραφο 6.
7. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η/ο κάθε συμμετέχουσα/ων ιδιοκτήτρια/ης ή η/ο
αντιπρόσωπός της/ου, πρέπει να υποβάλει εγγράφως μέχρι την προσδιορισθείσα στο αρθ. 1 της
παρούσας προθεσμία δύο (2) πλήρεις φακέλους: Ένα (1) φάκελο Οικονομικής προσφοράς, ο οποίος
είναι κλειστός, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαράδεκτης, και έναν (1) φάκελο
δικαιολογητικών.
Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Τα στοιχεία της/ου προσφέρουσας/ντος (κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ.).
β) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
γ) Το είδος του φακέλου κατά περίπτωση (π.χ. ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ή ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
δ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
ε) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Ο ανοικτός φάκελος δικαιολογητικών περιέχει:
α) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου
μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι η/ο
ενδιαφερόμενη/ος,
1. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:
i. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
ii. δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτής/ού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων:
i. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
ii. δε βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση
iii. δε βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση
iv. δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
v. δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστή
β) Εγγύηση συμμετοχής, ποσού ίσου προς το 1/20 του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος, η οποία θα
συνίσταται σε Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, με χρόνο ισχύος έξι (6) μηνών. Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και το
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Δημόσιο απαλλάσσονται της υποχρέωσης προς εγγυοδοσία.
Η ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στην/ον καταθέτρια/η στην/ον οποα/ίο θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου στο
μίσθιο, στις/ους άλλες/ους δε συμμετέχουσες/άσχοντες εντός 5 ημερών από την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης,
προς τους οποίους συμφωνεί και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης, εάν κάποιο από τα ζητούμενα
ανωτέρω χαρακτηριστικά-Τεχνικές Προδιαγραφές του ακινήτου ελλείπει κατά την καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, πλην όμως η/ο υποψήφια/ος ανάδοχος ευρίσκεται σε
διαδικασία να το αποκτήσει, υπεύθυνη δήλωση στην οποία η/ο υποψήφια/ος ανάδοχος θα
δεσμεύεται όπως διαθέτει το εν λόγω χαρακτηριστικό-Τεχνική Προδιαγραφή, το αργότερο έως την
παράδοση του προς μίσθωση ακινήτου.
δ) φωτοαντίγραφα των τίτλων κτήσεως του ακινήτου (συμβολαίου αγοράς, γονικής παροχής, κ.λ.π.
με τις οικείες πράξεις μεταγραφής), καθώς επίσης αντίγραφο φύλλου και αποσπάσματος
κτηματολογίου, εφ’ όσων υπάρχει.
ε) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
στ) Οικοδομική άδεια, σχέδια, σύσταση κάθετης η οριζόντιας ιδιοκτησίας, κανονισμός της
οικοδομής.
•

Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

•

Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.

•

Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης.

•

Αντίγραφα των αρχιτεκτονικών κατόψεων, όψεων και τομών του ακινήτου.

•

Αντίγραφα σχεδίων ξυλότυπων και τεύχους στατικής μελέτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από το τμήμα
πολεοδομικών εφαρμογών του αρμόδιου δήμου
•

Αντίγραφο εγκεκριμένου σχεδίου παθητικής πυροπροστασίας

•

Αντίγραφο εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (τεχνική έκθεση και σχέδια).
Στην περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη διαμερισμάτωσης των χώρων, θα πρέπει πρώτα
να γίνουν οι εργασίες αυτές και στη συνέχεια να υποβληθεί αίτηση και μελέτη στην
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση ανάλογου πιστοποιητικού
πυροπροστασίας. Η έγκαιρη έκδοση του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή
του ακινήτου.

•

Αντίγραφο σύστασης κάθετης η οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν υπάρχει.

•

Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, ως προς τα
στατικά και ως προς τα δυναμικά φορτία, επίσης είναι απαραίτητο το δελτίο δομικής
τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, για κάθε κτίριο που αλλάζει χρήση καθώς και για
κάθε αυθαίρετη κατασκευή.

ζ) Εκθέσεις – Βεβαιώσεις
•

Έκθεση με ακριβή περιγραφή της θέσης του ακινήτου και της απόστασης από τη στάση του
δημόσιου μέσου μεταφοράς,

•

Έκθεση με σαφή αναφορά της καθαρής και μικτής επιφάνειας όλων των χώρων. Η
επιφάνεια θα αναφέρεται αναλυτικά σε μικτή και καθαρή επιφάνεια για κάθε όροφο
ξεχωριστά, εν γένει χώροι που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια δεν συμπεριλαμβάνονται
στο συντελεστή δόμησης, θα αναφέρονται ξεχωριστά.

•

Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό για οικοδομικά θέματα, της πραγματικής κατάστασης
του ακινήτου, όπου θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση αυτού κατά τρόπο που να
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προκύπτουν ασφαλή και αληθή συμπεράσματα για την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν και το είδος των κατασκευών.
•

Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό για ηλεκτρομηχανολογικά θέματα, της πραγματικής
κατάστασης του ακινήτου, όπου θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση αυτού από
ηλεκτρομηχανολογικής άποψης κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή
συμπεράσματα για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και το είδος των
κατασκευών. Ειδικότερα θα περιγράφονται τα ακόλουθα:

η) Εκθέσεις στις οποίες θα περιγράφονται τα ακόλουθα:
- Η ύπαρξη ή μη ανεξάρτητης κεντρικής θέρμανσης και η λειτουργία αυτής με πετρέλαιο ή άλλη πηγή
ενέργειας.
- Η ύπαρξη κλιματισμού και ο τρόπος που εξασφαλίζεται π.χ. με split – unit ή με κεντρική
εγκατάσταση, με fan – coils οροφής η δαπέδου.
- Εάν υπάρχει ανανέωση του αέρα (αερισμός) και με ποιό τρόπο (π.χ. με κανάλια και
προκλιματισμένο αέρα ή απ ευθείας από το εξωτερικό περιβάλλον).
- Συνοπτική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων και ασθενών ρευμάτων.
- Συνοπτική περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης, θέσεις και αριθμός WC, ύπαρξη τουαλετών
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), υδροληψίες και αποχετεύσεις. Γενικά οτιδήποτε πρόσθετο θα
μπορούσε να συμβάλει στην αξιολόγηση της κατάστασης – ποιότητας των ηλεκτρομηχανολογικών
του ακινήτου, επίσης η ύπαρξη ή μη ανελκυστήρων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του
εκάστοτε υπό μίσθωση ακινήτου και οι διαστάσεις θαλάμου.
- Δήλωση από την/ον ιδιοκτήτρια/η του ακινήτου σχετικά με το εάν το ακίνητο διαθέτει θέσεις
στάθμευσης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από την/ον ιδιοκτήτρια/η του ακινήτου ή αντιπρόσωπο αυτής/ού
οριζόμενη/ο με απλή ενυπόγραφη επιστολή. Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων, η υπό γ΄
υπεύθυνη/ες δήλωση/εις και η προσφορά υπογράφονται από τη/ο νόμιμη/ο εκπρόσωπό της/ου,
προσκομίζονται δε στο φάκελο των δικαιολογητικών τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ιδιότητά
αυτή.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή / και περιλαμβάνουν
ελλιπή ή μη προσήκοντα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται, εκτός και αν οι αποκλίσεις αυτές
κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της.
Εφόσον κάποιος από τις/ους συμμετέχουσες/χοντες αποκλειστεί λόγω ελλείψεως κάποιου από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον της επιτροπής για το λόγο αυτό,
εντός 24 ωρών αφότου έλαβε γνώση του αποκλεισμού.
Ο κλειστός φάκελος Οικονομικής προσφοράς περιέχει:
Έγγραφη οικονομική προσφορά συμμετοχής με πλήρη στοιχεία της/ου προσφέρουσας/οντος, η
οποία θα φέρει την υπογραφή της/ου, προκειμένου δε περί Νομικών Προσώπων θα υπογράφεται
από τη/ο νόμιμη/ο εκπρόσωπο. Η οικονομική προφορά πρέπει να είναι σαφής, και να αναγράφει το
αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά. Η τιμή θα δίνεται σε Ευρώ.
8. Αξιολόγηση προσφορών
Α. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την καταχώρηση σε Πρακτικό των μειοδοτριών/ών και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, ορίζει ημέρα και ώρα κατά την οποία θα επισκεφθεί τα ακίνητα. Οι
διαγωνιζόμενες/οι μειοδότες υποχρεούνται, με ποινή απόρριψης κάθε αιτήσεώς τους προς
αποζημίωση από την Υπηρεσία Ασύλου, να ζητούν εγγράφως και με απόδειξη, όσες διασαφήσεις
θεωρούν αναγκαίες, προ της υποβολής των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στο αποφασίζον
όργανο (ήτοι το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων). Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις
καταχωρίζονται στα πρακτικά.
Β. Η αξιολόγηση των προσφορών, ολοκληρώνεται με την επιτόπια επίσκεψη (της επιτροπής) στα
προσφερόμενα ακίνητα, σε συνέχεια της οποίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση καταλληλότητας ή
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μη αυτών. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής κοινοποιείται με απόδειξη σε όλες/ους τις/ους
συμμετέχουσες/χοντες στο διαγωνισμό. Ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής
(έκθεσης) ασκείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κοινοποίηση. Οι ιδιοκτήτριες/ες των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, θα καλούνται να προσέλθουν σε ορισμένη ημέρα και ώρα
για τη συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία.
Γ. Η προφορική μειοδοτική προσφορά εκάστης/ου μειοδότριας/η πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%
κατώτερη από την μικρότερη έγγραφη προσφορά. Εφόσον κατά τη διάρκεια της προφορικής
μειοδοσίας επιτευχθούν νέες προσφορές, κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%
κατώτερη της εκάστοτε μικρότερης νέας προσφοράς.
9. Ενστάσεις
Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότριας/η ή της νομιμότητας διεξαγωγής
του προφορικού διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, από τις/ους συμμετέχουσες/οντες
στην προφορική μειοδοσία, ενώπιον της επιτροπής, εγγράφως, κατά τη διάρκεια της προφορικής
μειοδοσίας ή εντός 24 ωρών από τη διενέργειά της, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7
ως προς τα δικαιολογητικά. Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικά επί των ενστάσεων, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών.
10. Κατακύρωση του διαγωνισμού
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επαφίεται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας
Ασύλου, το οποίο συνεκτιμώντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 της παρούσας, και ιδίως:
α) τη θέση του ακινήτου και την απόσταση από τη στάση του δημόσιου μέσου μεταφοράς,
β) την καθαρή και μικτή επιφάνεια όλων των χώρων,
γ) την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, ιδίως σε ό,τι αφορά στην ποιότητα κατασκευής του και
στην ποιότητα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
δ) την ύπαρξη και την ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών,
έχει το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφασή της, να μισθώσει το ακίνητο που κρίνεται ως το πλέον
κατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών της, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να προτιμήσει εκείνο του
οποίου η/ο ιδιοκτήτρια/ης προσφέρει το μικρότερο μίσθωμα.
Επίσης, η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να τον αναβάλει είτε τέλος να τον
ματαιώσει, χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτριών/ών στην περίπτωση
απορρίψεως της προσφοράς της/ου.
11. Υπογραφή Σύμβασης
Η/Ο ιδιοκτήτρια/ης πρέπει να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
γνωστοποίηση, με απόδειξη, σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για την υπογραφή της σύμβασης η/ο εκμισθώτρια/της
καταβάλλει εγγύηση ύψους 2% επί του ετήσιου μίσθιου. Η Σύμβαση καταρτίζεται με
συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ασύλου, και περιλαμβάνει
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, την προσφορά της/ου Εκμισθωτριας/ή και τους κατωτέρω
αναφερόμενους όρους.
Εάν η/ο ιδιοκτήτρια/ης στην/ον οποία/ο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας,
κηρύσσεται έκπτωτη/ος, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, και καταπίπτει υπέρ της
Υπηρεσίας Ασύλου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η Υπηρεσία Ασύλου στην περίπτωση
αυτή, δύναται να προβεί σε μίσθωση ανάλογου μισθίου ακόμη και χωρίς τη διενέργεια
διαγωνισμού, σε βάρος της/ου μειοδότριας/η, με υποχρέωση του τελευταίου για καταβολή της
τυχόν επιπλέον διαφοράς του μισθώματος που μπορεί να προκύψει, μέχρι τη λήξη του χρόνου της
μίσθωσης που είχε ορισθεί στη διακήρυξη. Επίσης είναι υπόχρεη/ος για την ανόρθωση κάθε άλλης
ζημιάς που τυχόν προξενήθηκε από την αθέτηση της υποχρέωσής της/ου για την υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις της/ου ιδιοκτήτριας/η στην/ον οποία/ο είχε κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός, βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου και το
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καταλογιζόμενο ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τη διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων.

12. Όροι σύμβασης
1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης (1) ενός έτους και μέχρι
εξαετούς ανανέωσης χωρίς αύξηση μίσθώματος, αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης και
του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής (το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί το αργότερο
ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που για την
εγκατάσταση στο κτίριο απαιτηθούν τροποποιήσεις, η ισχύς της σύμβασης, όπως και η καταβολή του
μισθώματος θα αρχίζουν από την ημερομηνία εγκατάστασης, ότε και θα εκδοθεί το πρωτόκολλο
παράδοσης-παραλαβής. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα όλα την περίοδο της μίσθωσης.
2. Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 16.000,00 ευρώ μηνιαίως για
το κτήριο της νήσου Λέσβου και τις 8.000,00 ευρώ μηνιαίως για τις νήσους Σάμο και Χίο. Σε αυτό θα
γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και το υπόλοιπο θα καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό,
που θα υποδειχθεί από την/ον εκμισθωτρια/ή, κατόπιν εκδόσεως Χ.Ε.Π. νομίμως θεωρημένου.
3. Η/Ο εκμισθωτρια/ής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο κατά τον χρόνο που θα συμφωνηθεί,
ελεύθερο οικονομικών και κάθε άλλης υποχρεώσεως και κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται,
άλλως η μίσθωση λύεται, ενώ η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας Ασύλου. Η
παραλαβή του μισθίου, όπως και η απόδοση αυτού στην/ον εκμισθώτρια/ή, διενεργείται από
τριμελή επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
4. Η Υπηρεσία Ασύλου καθόσον χρόνο διαρκεί η μίσθωση δικαιούται να στεγάσει στο μίσθιο και
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του υφιστάμενη ή μη κατά το χρόνο της μισθώσεως, χωρίς να
δικαιούται η/ο εκμισθωτρια/ής να προβάλει αξιώσεις αποζημιώσεως ή να ζητήσει πρόσθετο
μίσθωμα.
5. Η Υπηρεσία Ασύλου δεν υποχρεώνεται σε καμία αποζημίωση υπέρ της/ου εκμισθωτριας/ή η
οποία απορρέει από τη συνήθη χρήση ή από την κακή κατασκευή του κτηρίου ή για επιγενόμενες
βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. Ρητά αναγνωρίζεται ότι η έννοια της
συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Ν.Π.Δ.Δ., όπως είναι και η Υπηρεσία Ασύλου, είναι ευρύτερη των
κοινών μισθώσεων.
6. Η/Ο εκμισθωτρια/ής υποχρεούται καθόσον χρόνο διαρκεί η μίσθωση να ενεργεί τις απαραίτητες
επισκευές στο μίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές οι οποίες προέρχονται από τη συνήθη χρήση,
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Ασύλου.
8. Σε περίπτωση που η/ο εκμισθωτρια/ής δεν ενεργήσει για την επισκευή των ανωτέρω εργασιών,
η Υπηρεσία Ασύλου έχει το δικαίωμα να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι εκτελέσεως
των εργασιών αυτών ή να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης και την δια διαγωνισμού ή
απευθείας μίσθωση άλλου ακινήτου εις βάρος της/ου εκμισθωτριας/ή, σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 33 του ΠΔ. 715/79, ή να ενεργήσει τις επισκευές εις βάρος της/ου εκμισθωτριας/ή και
από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Υπηρεσία Ασύλου πίστωση των μισθωμάτων. Μετά
τις επισκευές, το ποσό που θα δαπανηθεί παρακρατείται από την Υπηρεσία Ασύλου από τα
μισθώματα που πρέπει να καταβληθούν, ύστερα και από προηγούμενη βεβαίωση εμπειρογνώμονα
της Υπηρεσία Ασύλου (άρθρο 36 παρ.2 ΠΔ 715/79).
9. Οι δαπάνες για οποιαδήποτε προσθήκη ή μεταρρύθμιση στο μίσθιο, μετά την εγκατάσταση θα
βαρύνουν τη μισθώτρια Υπηρεσία. Μετά την αποχώρηση της μισθώτριας Υπηρεσίας, η/ο
εκμισθωτρια/ής δικαιούται να απαιτήσει από τη μισθώτρια Υπηρεσία είτε να αφαιρέσει και να
απομακρύνει με δική της δαπάνη οποιαδήποτε προσθήκη έκανε στο μίσθιο και να αποκαταστήσει το
μίσθιο στη σημερινή του κατάσταση, είτε να αφήσει το μίσθιο στην κατάσταση που θα βρίσκεται
κατά τη λήξη της μίσθωσης, με όλες τις προσθήκες και διαμορφώσεις, κατόπιν εύλογού
αποζημιώσεως της μισθώτριας Υπηρεσίας, η οποία θα συμφωνηθεί με την/ον εκμισθώτρια/ή.
10. Η Υπηρεσία Ασύλου, ως μισθώτρια, δύναται να λύσει μονομερώς τη μίσθωση χωρίς καμία άλλη
αποζημίωση της/ου εκμισθωτριας/ή εάν:
α) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζόμενων στο μίσθιο υπηρεσιών της,
β) μεταφέρει στεγαζόμενη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας της,
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γ) προσφερθεί σε αυτή (Υπηρεσία Ασύλου) από τρίτον, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για
τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,
δ) αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες της Υπηρεσία Ασύλου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε το
μίσθιο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες της ή να μην είναι απαραίτητο,
ε) μεταφερθεί σε άλλο τόπο, έστω και προσωρινά.
Για την κατά τα ανωτέρω λύση της μίσθωσης, απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς την εκμισθώτρια
εξήντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία η οποία στη σχετική ειδοποίηση καθορίζεται
ως ημερομηνία λύσεως της μίσθωσης, από την οποία και παύει κάθε υποχρέωση της Υπηρεσία
Ασύλου για καταβολή μισθώματος (άρθρο 36 παρ.3 Π.Δ. 715/79).
11. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι όλες οι επιδόσεις δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων
που αφορούν στην παρούσα μίσθωση θα γίνονται στην κατοικία – έδρα που θα δηλώσει η/ο
εκμισθωτρια/ής κατά τη σύναψη της σύμβασης. Η/Ο εκμισθωτρια/ής υποχρεούται να γνωστοποιεί
εγγράφως στην Υπηρεσία Ασύλου κάθε μεταβολή της δηλωθείσας κατοικίας-έδρας.
12. Σε περίπτωση κατά την οποία, διαρκούσης της μίσθωσης, το μίσθιο περιέλθει με οποιονδήποτε
νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση
συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο της/ου νέας/ου ιδιοκτήτριας/η, νομέα, κλ.π. (φυσικού ή
νομικού προσώπου), η/ο οποία/ος θεωρείται εφεξής ως η/ο νέα/ος εκμισθωτρια/ής, η/ο οποία/ος
υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της/ου προηγούμενης/ου εκμισθωτριας/ή.
Στην/ον νέα/ο εκμισθωτρια/ή καταβάλλονται τα μισθώματα από την στιγμή της κοινοποίησης στην
Υπηρεσία Ασύλου του οικείου νομίμου τίτλου και της πράξης μεταγραφής του, βάσει του οποίου
κατέστη η/ο νέα/ος εκμισθωτρια/ής κυρία/ιος, νομέας, κ.λ.π.
13. Διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή και
ερμηνεία της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης υπάγονται αποκλειστικά στην κατά τόπον
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α.

6

7

8

1

50

(5)Χ(6)

50

12,5

(5)Χ(6)

12,5

ΠΓΑ ΛΕΣΒΟΥ

Α1
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ
Α2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΟΣ

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
(Μ2)

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ

4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΧΩΡΟΥ

1

3

ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Μ2)

2

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ

1

Γραφειακός
χώρος
Χώρος συσκέψεων

1
1

13

Α3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραφειακός
χώρος

2

Α4

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Γραφειακός
χώρος

280

Α5
Αίθουσα αναμονής
Σύνολο χώρων και ατόμων
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ2

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ

1

Β.

2

7,5

(5)Χ(6)

15

280

7,5

(5)Χ(6)

2100

20

(5)Χ(6)

20

1

2197,5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟ Ή
ΑΤΟΜΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΑΣ (Μ2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Μ2)

ΠΓΑ ΧΙΟΥ

Β1
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ
Β2
Β3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Β4

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Γραφειακός
χώρος
Χώρος συσκέψεων
Γραφειακός
χώρος
Γραφειακός
χώρος

1

1

50

(5)Χ(6)

50

12,5

(5)Χ(6)

12,5

2

7,5

(5)Χ(6)

15

110

7,5

(5)Χ(6)

825

1
2
110
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Β4
Αίθουσα αναμονής
Σύνολο χώρων και ατόμων
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ2
1

2

4

5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΟΣ

Α.

20

20

6

7

8

ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟ Ή
ΑΤΟΜΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΑΣ (Μ2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Μ2)

ΠΓΑ ΣΑΜΟΥ

Γ1
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ
Γ2

Γραφειακός
χώρος
Χώρος συσκέψεων

1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραφειακός
χώρος

2

Γ4

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Γραφειακός
χώρος

110

Γ5
Αίθουσα αναμονής
Σύνολο χώρων και ατόμων
Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ2

1

50

(5)Χ(6)

50

12,5

(5)Χ(6)

12,5

2

7,5

(5)Χ(6)

15

110

7,5

(5)Χ(6)

825

20

(5)Χ(6)

20

1

Γ3

1

902,5

15

Ζ

(5)Χ(6)

902,5

3

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ

1

1

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΓΙΑ ΠΓΑ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

Ζ1

SERVER

Γραφειακός
χώρος

1

10

10

Ζ2

Χώρος φωτοτυπικών μηχανημάτων - Αποθήκη Χάρτου

Γραφειακός
χώρος

2

10

20

Ζ3

Χώρος αποδυτηρίων καθαριΓραφειακός
στριών - Αποθήκη ειδών καχώρος
θαριότητας

1

8

8

Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων σε μ2

38

16

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Απαιτήσεις σε υποδομές ΤΠΕ

Σχετικά με τις προδιαγραφές του κτιρίου που αναζητά η Υπηρεσία Ασύλου και όσον αφορά
τις βασικές υποδομές ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών) για το εν λόγω
κτίριο απαιτούνται (εφόσον οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται σε αυτό είναι χ=~100) τα
εξής:
Α.Υποδομές δικτύων
Οι υποδομές δικτύων, δηλαδή η καλωδίωση που αφορά τους υπολογιστές, την τηλεφωνία
και την ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να συμμορφώνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές
που επιτάσσουν οι σύγχρονες απαιτήσεις ενός διοικητικού κτιρίου και σύμφωνα με τις
οδηγίες του αρμόδιου τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου.
Κατ' ελάχιστο και υποχρεωτικά απαιτείται δομημένη καλωδίωση (τουλάχιστον κατηγορίας
CAT 5e) με δυνατότητα υποστήριξης τοπικού δικτύου Fast Ethernet (ονομαστική
ταχύτητα/εύρος ζώνης 100 Mbps ανά συσκευή), εντός τοίχου ή/και δαπέδου με
ενδο/επιτοίχιες ή ενδοδαπέδιες πρίζες, με μία τουλάχιστον πρίζα δικτύου ανα θέση
εργασίας καθώς και με μία τουλάχιστον πρίζα ηλεκτρικής τροφοδοσίας ανά θέση εργασίας
κ.α..
Σημείωση: Στην περίπτωση εγκατάστασης σε έναν όροφο, απαιτείται printer room, ήτοι
ξεχωριστός χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος ως αίθουσα περιφερειακών συσκευών
(φωτοτυπικών, φαξ, κ.α.) με αντίστοιχες πρίζες ρεύματος και τοπικού δικτύου.
Β. Αίθουσα Πληροφοριακών Συστημάτων (computer room/data center)
Για τις ανάγκες ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας των απαιτούμενων διακομιστών
(servers)και του τοπικού δικτυακού εξοπλισμού απαιτείται η δημιουργία κατάλληλου
χώρου, ήτοι μιας ξεχωριστής αίθουσας φυσικής φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων (computer room/data center).
Κατ' ελάχιστο και υποχρεωτικά απαιτείται τερματισμένη δομημένη καλωδίωση για δίκτυο
υπολογιστών και τηλεφωνίας σε πανελ τερματισμού καλωδίωσης UTP εντός ενός ικριώματος
(rack mounted UTP patch panel) σε χώρο διαμορφώσιμο ως ξεχωριστή και ασφαλή αίθουσα
πληροφοριακών συστημάτων (computer room/data center).
Κατά προτίμηση και κατ' επιταγή των σύχγρονων απαιτήσεων επιθυμητά είναι τα εξής:
α) διαμορφωμένος ξεχωριστός χώρος ως αίθουσα πληροφοριακών συστημάτων.
β) ψύξη χώρου με ειδική συσκευή κλιματισμού για αίθουσες πληροφοριακών συστημάτων,
όπως up-flow airconditioning ή down-flow airconditioning σε περίπτωση υπερυψωμένου
δαπέδου.
γ) ύπαρξη σχετικών συστημάτων πυρασφάλειας με ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς με
υλικό FM200 ή Inergen καθώς και πυράντοχοι τοίχοι (π.χ. αντοχή για 60' της ώρας)
δ) ξεχωριστός πίνακας ηλεκτροδότησης για την αίθουσα πληροφοριακών συστημάτων και
εξειδικευμένη καλωδίωση (π.χ. ειδικός φωτισμός, διπλή παροχή ρεύματος ανα ικρίωμα
(rack), κ.α).
ε) ασφαλής ή/και διαβαθμισμένη πρόσβαση στην αίθουσα πληροφοριακών συστημάτων
(π.χ. RFID panel με αντίστοιχες κάρτες πρόσβασης ή/και κλειδαρίες ασφαλείας με

διαβαθμισμένη πρόσβαση στα κλειδιά)
στ) φυσική τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του κτιρίου με εξωτερικό δίκτυο, και κατ' επέκταση
της αίθουσας πληροφοριακών συστημάτων, μέσω οπτικής ίνας.
ζ) ύπαρξη τριών τουλάχιστον ικριωμάτων (rack) πλήρους μεγέθους τοποθέτησης εξοπλισμού
ΤΠΕ
η) “κόκκινες” πρίζες ηλεκτροδότησης, ήτοι πρίζες συνδεδεμένες με κεντρική συσκευή
αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS- Uninterruptible Power Supply) για την προστασία των
κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (διακομιστές-servers)από τις διακυμάνσεις της τάσης
του ρεύματος καθώς και την πολύωρη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά μέσω
μπαταριών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής ρεύματος, η οποία θα
υποστηρίζεται, εφόσον απαιτείται, από βενζινοκίνητη γεννήτρια ρεύματος.
θ) ευμεγέθης χώρος για ενδεχόμενη επέκταση της υποδομής των κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων
ι) ειδικά για το Computer room, και κατ' επέκταση για ολόκληρο το κτίριο η ηλεκτροδότηση
θα πρέπει να γίνεται με τριφασικό (και όχι μονοφασικό) ρεύμα.
ια) ειδικό υπερυψωμένο δάπεδο (computer room raised floor) θα συνεκτιμηθεί.

Ακριβές αντίγραφο,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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