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Θέμα: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του διενεργηθέντος 
διαγωνισμού κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 189/05-06-2020 Πρόσκλησης του Υπουργού 
Μετανάστευσης & Ασύλου για τη διενέργεια Διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 17 
του Ν. 4650/2019, για την “Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του 
Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών” 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ  Α’ 98). 

1.2.  Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄ 143). 

1.3. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογήστις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ  Α’ 147). 

1.4. Του ν. 4584/2018 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» 
(ΦΕΚ Α΄213). 

1.5. Του ν.4587/2018  «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας ΥπουργείουΜεταναστευτικής 
Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄218). 

1.6. Του άρθρου 111 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».  

1.7.  Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
Α΄149). 

1.8. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»(ΦΕΚ Α΄ 123) και ειδικότερα 
του άρθρου 4. 

1.9. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄4). 

1.10. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ Α’ 6). 
1.11. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 

Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ Α΄10). 
1.12. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34). 
1.13. Του άρθρου 106 του ν. 4670/28-2-2020 (ΦΕΚ Α΄43) . 

2. Την υπ’ αριθμ. 55449/2-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΣΣ46ΜΤΛΡ-ΔΚΜ) απόφαση έγκρισης ένταξης στο 
ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕ 655/2 ΤΡΟΠ.0) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 188/05-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΔ446ΜΔΨΟ-ΨΡΩ) απόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Απόφαση διενέργειας Διαγωνισμού με διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα την παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό 
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με το άρθρο 17 του Ν. 4650/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του 
Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών». 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 189/05-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΔ446ΜΔΨΟ-ΨΡΩ) Πρόσκληση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 2γ του αρθρ. 32 του ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 17 του ν. 4650/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάθεση της 
σύμβασης: «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στη 
θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών». 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 190/05-06-2020 (ΑΔΑ: Ρ66Δ46ΜΔΨΟ-6ΒΠ) απόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου, «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 
Αξιολόγησης προσφοράς και διενέργειας διαπραγμάτευσης»  

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 210/11-6-2020 διαβιβαστικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με 
το συνημμένο σε αυτό Πρακτικό Συνεδρίασης.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Αποδεχόμαστε, ως έχει, το από 11.06.2020 πρακτικό συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού για την κατακύρωση του αποτελέσματος για το έργο 

“Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση 

αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών”. 

2. Αποδεχόμαστε τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, και της οικονομικής 

προσφοράς της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (αριθμ.πρωτ. 204/11-6-2020 και 209/11-6-2020) 

3. Κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης για το έργο “Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 

του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών”, στην 

ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στη 

Χρυσούπολη (οδός Βεργίνας αρ. 1) Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας, ΑΦΜ 997583003, αντί 

του συνολικού ποσού των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων 

εμβδομήτνα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (3.618.674,81€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 2.918.286,14 €, ΦΠΑ 24% 

700.388,67 €), όπως αναλύεται στην οικονομική προσφορά του. 

4. Για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 

του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών» ισχύουν 

τα όσα ειδικότερα αναφέρονται: 

- στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 188/05-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΔ446ΜΔΨΟ-ΨΡΩ) απόφαση του 

Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Απόφαση διενέργειας Διαγωνισμού με 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, 

- στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 189/05-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΔ446ΜΔΨΟ-ΨΡΩ) Πρόσκληση του 

Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, 

-στην οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση 
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με τις προαναφερόμενες απόφαση διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης και πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης με το συνημμένο σε αυτήν προϋπολογισμό δημοπράτησης, 

-στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και το σχέδιο σύμβασης κατασκευής, που 

επισυνάπτονται στην ανωτέρω αναφερόμενη Πρόσκληση, 

-στο τεύχος τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφών που επισυνάπτεται στην ανωτέρω 

αναφερόμενη Πρόσκληση. 

5. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσας απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται όταν καλυφθούν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 

105 του ν.4412/16. 

 

 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Εταιρεία ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
info@dermentzoglou.com 
 
Εσωτερική Διανομή  
1. Γρ. κ. Υπουργού  
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 
4. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
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