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Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2020 
 
Αξηζ. Πξση. : 1774 
 
 

Θέμα: Απόθαζε δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 17 ηνπ λ. 4650/19 θαη ζε ζπλδπαζκό κεηελ παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 32 θαη ηνπ 

άξζξνπ 32Α ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  γηαηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Πποπαπαζκεςαζηικέρ επγαζίερ πεπίθπαξηρ και καθαπιζμού 

γηπέδος ζηο νηζί ηηρ άμος» 

 
 
Έρνληαο ππόςε : 
1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ 
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 98 Α’). 

1.2.  Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143 Α΄) 
όπσο ηζρύεη. 

1.3. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγήζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α’). 

1.4. Σνπ Ν. 4584/2018 ΦΔΚ 213/Α/2018 «Κύξσζε ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύέηνπο 2019» 

1.5. Σνπ Ν.4587/2018 (Α΄218) «Δπείγνπζεο Ρπζκίζεηο Αξκνδηόηεηαο 
ΤπνπξγείνπΜεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.6. Σνπ άξζξν 111 ηνπ Ν. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α/07.08.2019) «Δπηηειηθό Κξάηνο: 
νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ 
θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο».  

1.7. Σνπ άξζ. 17 ηνπ Ν. 4650/2019 (A’ 207) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζληθήο Άκπλαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8. Σνπ Π.Γ. 123/2016 (ΦΔΚ 208 Α’) «Αλαζύζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ 
ΤπνπξγείνπΓηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
αλαζύζηαζε ηνπ ΤπνπξγείνπΣνπξηζκνύ, ζύζηαζε Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 
Πνιηηηθήο». 

1.9.  Σνπ Π.Γ. 122/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΦΔΚ 
149 Α’). 
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1.10. Σνπ Π.Γ. 81/2019 «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε 
Τπνπξγείσλ θαηθαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη 
αξκνδηνηήησλ κεηαμύΤπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 119 Α΄). 

1.11. Σνπ Π.Γ. 83/2019 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, 
ΑλαπιεξσηώλΤπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (ΦΔΚ 121Α΄). 

1.12. Σνπ Π.Γ. 84/2019 «ύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη 
Δηδηθώλ Γξακκαηεηώλ/ Δληαίσλ Γηνηθεηηθώλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ»(Φ.Δ.Κ. 123 Α΄). 

1.13. Σνπ Π.Γ. 4/2020 «ύζηαζε Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, 
θαζνξηζκόο ησλαξκνδηνηήησλ ηνπ θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμύ 
Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 4 Α’). 

1.14. Σν Π.Γ. 6/2020 «Γηνξηζκόο Τπνπξγνύ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ» (ΦΔΚ 6 
Α΄). 

1.15.  Σν ΠΓ 9/2020 «Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ 
ΤπνπξγείσλΠξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ» (ΦΔΚ 10 Α΄). 

2. Σελ αξηζ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ελίζρπζε από ην Σακείν Αζύινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ πεξίνδν από ην 2014 έσο ην 2020, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

3. Σελ ππ’ αξηζ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε 
ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ελίζρπζε από ην Σακείν Δζσηεξηθήο 
Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν από ην 2014 έσο ην 2020 θαη ηελ ππ’ αξηζ. C(2015) 6060 
από  26.08.2015 ηξνπνπνίεζε απηήο.  

4. Σν κε αξηζ. Πξση. 1752/21-2-2020 αίηεκα γηα ηελ αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  
5. Σελ κε αξηζκ . 1311/10-02-2020 (405/Β ́/2020) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ «Δπίηαμε αθηλήησλ ζηηο λήζνπο άκν, Λέζβν θαη Υίν γηα 
ηελ απνθπγή δηαθηλδύλεπζεο ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη πγείαο» 

6. Σελ ππ. Αξηζ. 1398/11-2-2020 (Β’ 407) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο & Αζύινπ «Κάιπςε πηζηώζεσλ γηα ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο 
δηακόξθσζεο ηεο ρξήζεο ησλ επηηαγκέλσλ αθηλήησλ ζηηο λήζνπο άκν, Λέζβν θαη Υίν. 

7. Σελ κε αξ. πξση. 2/9220/19-2-2010 θαη κε αξηζκό απόθαζεο 200 1055 000004 
Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ  

8. Σελ κε αξ. πξση. 1758/21-02-2020 αλάιεςε δέζκεπζεο (ΑΓΑ: 6Λ7Θ46ΜΓΦΟ-2Ο7) 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

Σε δηελέξγεηα Γηαγσληζκνύγηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Πποπαπαζκεςαζηικέρ 

επγαζίερ πεπίθπαξηρ και καθαπιζμού γηπέδος ζηο νηζί ηηρ άμος», κε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 

ηνπ λ. 4650/19 θαη ζε ζπλδπαζκό κεηελ παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 32 θαη ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ 

Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Οη παξερόκελεο εξγαζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 45112700-2  Δξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπίνπ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνύ CPV 34928220-6 ηνηρεία πεξίθξαμεο. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 997.576,84 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα θαιπθζεί από ηηο πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ 
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πξνϋπνινγηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ Α.Λ.Δ. 2420902001 (έμνδα γηα ηερληθέο ππεξεζίεο) 

ηνπ εηδηθνύ θνξέα 1055201 «Γεληθή Γξακκαηεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αζύινπ» 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ Τπ. Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζύινπ. 

ην πιαίζην ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνύ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο νη 

αθόινπζνη ηξεηο (3) νηθνλνκηθνί θνξείο : 

1. ΣΔΡΝΑ ΑΔ, terna@terna.gr 

2. ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΑΔ, info@metka.gr 

3. ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ, Aktor.tenders@aktor.gr 

 
Ο Γηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπο όξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην πξόζθιεζεο θαη ζηα ζπλεκκέλα ζε απηό έγγξαθα πνπ 
ζα απνζηαινύλ ζηνπο αλσηέξσ αλαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
πξνζθνξώλ ηνπο. 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εξγαζηώλ θαη όρη γηα κέξνο ηνπ 
έξγνπ.  
 
 
 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ & ΑΤΛΟΤ 
 
 
 
 
 
 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
Στέδιο Πρόζκληζης ζε διαπραγμάηεσζη τωρίς προηγούμενη δημοζίεσζη ηοσ άρθροσ 32 
παρ.2γ. ηοσ Ν.4412/2016 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γρ. κ. Υποσργού  
- Γενική Διεύθσνζη Διοικηηικών και Οικονομικών Υπηρεζιών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΘ1Λ46ΜΔΨΟ-ΖΨ0



 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 
Ακινα, 21 Φεβρουαρίου 2020  

 
Αρ. πρωτ. 1784/21-02-2020 

 
 
 

ΠΡΟ: Ω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 
 
 
 
ΧΕΣ: 

1. Θ υπ’ αρικμ1772/21.02.2020 απόφαςθ τουΤπουργοφ Μετανάςτευςθσ και Αςφλου για τθ 
διενζργεια Διαγωνιςμοφ με διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 
4650/19 και ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 2γ του άρκρου 32 και του άρκρου 32Α του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο: 
««Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξθσ και κακαριςμοφ γθπζδου ςτο νθςί τθσ Λζςβου» 

2. Θ υπ’ αρικμ1773/21.02.2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Μετανάςτευςθσ και Αςφλου για τθ 
διενζργεια Διαγωνιςμοφ με διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 
4650/19 και ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 2γ του άρκρου 32 και του άρκρου 32Α του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο: 
««Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξθσ και κακαριςμοφ γθπζδου ςτο νθςί τθσ Χίου» 

3. Θ υπ’ αρικμ1774/21.02.2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Μετανάςτευςθσ και Αςφλου για τθ 
διενζργεια Διαγωνιςμοφ με διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 
4650/19 και ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 2γ του άρκρου 32 και του άρκρου 32Α του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο: 
««Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξθσ και κακαριςμοφ γθπζδου ςτο νθςί τθσ άμου» 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

ε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 4650/19 και ςε ςυνδυαςμό μετθν 

παρ. 2γ του άρκρου 32 και του άρκρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για 

τθν ανάκεςθ των κάτωκι ςυμβάςεων: 

 «Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξησ και καθαριςμοφ γηπζδου ςτο νηςί τησ Χίου» 
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 «Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξησ και καθαριςμοφ γηπζδου ςτο νηςί τησ  

Λζςβου» 

 «Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξησ και καθαριςμοφ γηπζδου ςτο νηςί τησ 

άμου» 

Οι ανωτζρω εργαςίεσ αφοροφν πρόδρομεσ εργαςίεσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 2β του άρκρου 49 του 
ν.4412/16. 

Θ εκτζλεςθ των παραπάνω ζργων είναι απολφτωσ απαραίτθτθ λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ που 
οφείλεται ςτθν απρόςμενθ αφξθςθ των προςφυγικϊν/μεταναςτευτικϊν ροϊν και κρίνονται 
επιβεβλθμζνα τόςο για τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των αιτοφντων άςυλο, όςο και για τθν 
αςφάλεια των νθςιϊν. 

 

 

 
 
OΤπουργόσ Μετανάςτευςθσ και Αςφλου ςε ςυνζχεια των παραπάνω ςχετικϊν αποφάςεων, με τισ 

οποίεσ εγκρίκθκε θ ςφναψθ των παραπάνω ςυμβάςεων 

 

ασ απευθφνει 

τθν παροφςα πρόςκλθςθ προκειμζνου να ςυμμετάςχετε ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ με τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ ςασ, για τθν ανάκεςθ των υπόψθ ςυμβάςεων. 

 

1. Οριςμοί 

 Ανακζτουςα Αρχι: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ 

 Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου:  ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΠΟΔΟΧΘ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ 

 Προϊςταμζνθ Αρχι: ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΟΧΘ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ ΑΤΛΟ 

 Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Τπθρεςία: ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΤΠΟΔΟΧΘ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ 

 
2. Αντικείμενο 

Σο αντικείμενο των υπό ανάκεςθ ςυμβάςεων για τισπροπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξθσ 

και κακαριςμοφ των γθπζδων ςτα νθςιά τθσ Χίου, Λζςβου και άμου αφορά τθν πραγματοποίθςθ 

άμεςων εργαςιϊν ςτισ εκτάςεισ που προορίηονται για τισ εγκαταςτάςειστων Περιφερειακϊν 

Τπθρεςιϊν, δομϊν και διακριτϊν χϊρων των παραγραφϊν 4 και 5 του άρκρου 8 και του άρκρου 

10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) και ςυγκεκριμζνα ςτα επιταγμζνα γεωτεμάχια ςφμφωνα με τθν 

υπ’αρικμ. 1311/2020 Απόφαςθ τουΤπουργοφ Μετανάςτευςθσ και Αςφλου.Για τα ανωτζρω 

γεωτεμάχια ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 1551/14-02-2020 «Άδεια Χωροκζτθςθσ και Καταςκευισ» (ΦΕΚ 

480/Β/2020). Οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν περιλαμβάνουν χωματουργικζσ εργαςίεσ 

κακαριςμοφτων γθπζδων και διαμόρφωςθσ προςβάςεων, τθν καταςκευι περιμετρικισ 

περίφραξθσ τφπου ΝΑΣΟ κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ κυρϊν πεηϊν και οχθμάτων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν τεχνικι περιγραφι και τα υπόλοιπα ςυνθμμζνα τεφχθ.   
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Σαυπό ανάκεςθ ζργα, τα οποία ανατίκενται με διακριτζσ ςυμβάςεισ, είναι: 

1. Ζργο 1: Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξθσ και κακαριςμοφ γθπζδου ςτθν 

τοποκεςία Κρθτικοφ Λάκοσ / Ψείρα ςτον Διμο Χίου. 

2. Ζργο 2: Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξθσ και κακαριςμοφ γθπζδου ςτθν 

τοποκεςία «Καράβασ», ςτον Διμο Δυτικισ Λζςβου. 

3. Ζργο 3: Προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ περίφραξθσ και κακαριςμοφ γθπζδου ςτθν 

τοποκεςία «Ηερβοφ», ςτον Διμο Ανατολικισ άμου. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα ζργα τθσ 

Πρόςκλθςθσ. 

Θ διάρκεια κάκε επιμζρουσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Οι λοιποί ςυμβατικοί όροι αναφζρονται ςτθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) κάκε ζργου. 

 

3. Προεκτιμϊμενη αμοιβή 

Θ δαπάνθ τωνυπό ανάκεςθ ζργων είναι: 

1. Ζργο 1: 1.098.032,83€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

2. Ζργο 2: 899.434,53 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

3. Ζργο 3: 997.576,84€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.  

Θ ανωτζρω δαπάνθ κα καλυφκεί από τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ και ειδικότερα 

του Α.Λ.Ε. 2420902001 (ζξοδα για τεχνικζσ υπθρεςίεσ) του ειδικοφ φορζα 1055201 «Γενικι 

Γραμματεία Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Αςφλου» του προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ 

ζτουσ 2020 του Τπ. Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. 

τθν ανωτζρω δαπάνθ ανά ζργο περιλαμβάνεται το κόςτοσ εργαςιϊν, τα γενικά ζξοδα και 

εργολαβικό όφελοσ ςε ποςοςτό 18%, τα απρόβλεπτα ςε ποςοςτό 15% και ο ΦΠΑ ςε ποςοςτό 24%, 

ςφμφωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ προχπολογιςμοφσ. 

 
4. Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ και τεφχη 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 

α) θ παροφςα πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ του άρκρου 

32 παρ.2γ. του Ν.4412/2016, ωσ τροποποιικθκε με το Ν.4605/2019, 

β) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 

γ) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, 

δ) το τιμολόγιο μελζτθσ 

ε) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων / ςχζδιο ςφμβαςθσ καταςκευισ 

ςτ) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ-προδιαγραφϊν, 

η) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 

ανακζτουςααρχι επί όλων των ανωτζρω. 

 
5. Κριτήριο ανάθεςησ 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ των ςυμβάςεων είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
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6. Περιεχόμενο προςφορϊν 

Ο φάκελοσ προςφοράσ αποτελείται από τουσ εξισ 2 υποφακζλουσ: 

(Α)Ζνασ Τποφάκελοσ «Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ», ανεξάρτθτα από τον αρικμό των ζργων για τα 

οποία κα υποβάλει προςφορά ο κάκε οικονομικόσ φορζασ. 

(Β)Τποφακζλοι «Οικονομικϊν προςφορϊν», διακριτοί για κάκε ζργο για το οποίο υποβάλει 

προςφορά ο κάκε οικονομικόσ φορζασ. 

Αναλυτικότερα, ο Τποφάκελοσ«Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ» κα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

Ι. Δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ  

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί 

φορείσ μαηί με τθν προςφορά τουσ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Θ υποχρζωςθ αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,  

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Σο δικαιολογθτικό γίνεται δεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα, εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ. Άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 

δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ 

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ. Άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 

δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ 

4. Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 

εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ (παρ. 1 του 

άρκρου 39 του Ν. 4488/2017). Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που 

προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80, αυτό αντικακίςταται από 

υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ 

ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. (άρκρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπωσ 

προςτζκθκε από τθν παρ. 46α του άρκρου 43 του Ν.4605/2019). 

Σο δικαιολογθτικό γίνεται δεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
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υποβολι του. ε περίπτωςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ αυτι γίνεται δεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί 

μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 5. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του οικείου 

κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα το 

πιςτοποιθτικό ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι 

διαχείριςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ εκδίδεται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν 

ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τθσ 

ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Ειδικά θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του 

οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, 

αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

.  

6. Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 

οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.  

Θ υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται δεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

ΙΙ. Δικαιολογθτικά ςχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ: 

Τποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ 

του νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν 

φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.Ειδικότερα: 

1. ΦΕΚ ι Ανακοίνωςθ δθμοςίευςθσ ςτο ΓΕΜΘ ςφςταςθσ, 

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι 

μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 

καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ ι Ανακοίνωςθ δθμοςίευςθσ ςτο ΓΕΜΘ τουπρακτικοφΔ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου, 

4. Πρακτικό Δ. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται 

και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου 

αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ 

ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 

διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, ςτο οποίο παρζχεται ρθτά το δικαίωμα  

υποβολισ βελτιωμζνθσ οικονομικισ προςφοράσ 

5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ. 

ΑΔΑ: ΩΘ1Λ46ΜΔΨΟ-ΖΨ0



 
Διευκρινίηεται ότι: 

 τθν περίπτωςθ πουπροςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ 

υπεργολαβίασ, μαηί με τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υποβάλλει και τα δικαιολογθτικά του 

υπεργολάβου, κακϊσ και ςχετικι διλωςθ ςυνεργαςίασ. 

 Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το αρ.32Α του ν.4412/16. 

 

Κάκε διακριτόσ Τποφάκελοσ «Οικονομικήσ Προςφοράσ» κα περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο το 

υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ για κάκε ζργο. Θα κατατίκεται κλειςτόσ και ςφραγιςμζνοσ 

και κα αναγράφει ςτο εξωτερικό του, το ζργο το οποίο αφορά. 

 
7. Διαδικαςία υποβολήσ και αξιολόγηςησ των προςφορϊν/ Κατακφρωςη/ φναψη ςφμβαςησ  

Ο φάκελοσ προςφοράσυποβάλλεται από τουσ ενδιαφερομζνουσ ςτο Τπουργείο Μετανάςτευςθσ και 

Αςφλου, οδόσ Θθβϊν 196 – 198, 3οσ όροφοσ, Γραφείο πρωτοκόλλου, μζχρι τθΔευτζρα24/02/2020 

και ϊρα12:00. 

Θ αποςφράγιςθ κα πραγματοποιθκείτθ Δευτζρα 24/02/2020 και ϊρα 13:00, παρουςία 

εκπροςϊπων των προςφερόντων. 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφπροβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν.Ειδικότερα: 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ καιελζγχει τα 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά. τθ ςυνζχεια προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 

οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 

πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ενθμερϊνει τουσ παρευριςκόμενουσ εκπροςϊπουσ των 

ςυμμετεχόντων για το φψοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ. τθ ςυνζχεια οι 

προςφζροντεσ υποβάλλουν ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο νζα, βελτιωμζνθ οικονομικι 

προςφορά, εντόσ μίασ ϊρασ από τθν γνωςτοποίθςθ του φψουσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ 

προςφοράσ. 

Αμζςωσ μετά, θΕπιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφπροβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ και 

αξιολόγθςθ των νζων οικονομικϊν προςφορϊνκαι ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι τθν απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 

του αναδόχου για κάκε ζργο. Σο πρακτικό για κάκε ζργο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν 

ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

τθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 

προςφορζσ. 

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ για κάκε ζργο, με τθν οποία 

κατακυρϊνεται θ ανάκεςθ του ςχετικοφ ζργου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 

προςφζροντεσ. 
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8. Σεκμήριο από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων 

ζχειλάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ πρόςκλθςθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και 

γνωρίηειπλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Ε..Τ. 

 
 
 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 

 
 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΙΗ 

 
 

 
 

 

Εςωτερικι Διανομι  
- Γρ. κ. Τπουργοφ  
- Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Τποδοχισ Αιτοφντων Άςυλο 
- Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

1. ΣΕΡΝΑ ΑΕ, terna@terna.gr 
2. ΜΤΣΙΛΘΝΑΙΟ ΑΕ, info@metka.gr 
3. ΑΚΣΩΡ ΑΣΕ, Aktor.tenders 
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