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Θέμα: Απόφαση έγκρισης του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστή 
διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, Στάδιο Α 
Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των συνημμένων σε αυτήν 
εγγράφων και διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα το άρθρο 28 του Ν. 4412/2016 για 
την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και 
διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1.1. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’). 

1.1.2. Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄) 

όπως ισχύει. 

1.1.3. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’). 

1.1.4. Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020» (Α΄209). 

1.1.5. Του άρθρου 18 του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής» (ΦΕΚ 149 Α’). 

1.1.6. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 

4 Α’). 

1.1.7. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ 6 Α΄). 

1.1.8. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 10 

Α΄). 

1.1.9. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 

ΑΔΑ: Ρ5ΔΘ46ΜΔΨΟ-ΜΟ4



1.1.10. Του άρθρου 106 του ν. 4670/28-2-2020 (ΦΕΚ43/Α/2020) περί σύστασης Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

1.1.11. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μετανάστευσης και 

Ασύλου με Αριθμ. Οικ. 1671/19 Φεβρουαρίου 2020 «Διορισμός του Εμμανουήλ 

Λογοθέτη ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής 

Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υ.Ο.Δ.Δ. 122). 

2. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 από 

26.08.2015 τροποποίηση αυτής.  

4. Tην με αρ.  24  Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με Θέμα ΘΕΜΑ  "Ειδικά ζητήματα 

ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 

υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της 

διασποράς του» 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 141/15-6-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων 

Άσυλο «Επιτακτική ανάγκη άμεσης κατασκευής περιφερειακών υπηρεσιών, δομών και 

διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο». 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 314/9-7-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑM 20REQ007022319) της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου «Πρωτογενές αίτημα για 

την Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του 

ν. 4375/2016 στις νήσους: α) Σάμος, Δήμος Ανατολικής Σάμου, Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, β) Κως, Δήμος Κω, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και γ) Λέρος, Δήμος Λέρου, 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.» 

7. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 324/14-7-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, «Εισήγηση για την έγκριση του τεύχους διακήρυξης 

διαγωνισμού, με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 28 του ν.4412/16, του έργου 

Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 

4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 73625/13-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΒΧ46ΜΤΛΡ-Γ2Ν) απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης του έργου 

«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 

4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

2020 στη ΣΑΕ 655/2.  

9. Tο γεγονός ότι αποτελεί επείγουσα ανάγκη η αποσυμφόρηση του πληθυσμού των 

υφισταμένων κέντρων φιλοξενίας και η εξασφάλιση νέων, επαρκών εγκαταστάσεων σε 

άμεσο χρόνο και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται επαρκής χώρος «κοινωνικής 

αποστασιοποίησης» στους διαμένοντες για την προστασία της υγείας τους και της 

δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την έγκριση του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία, μέσω 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, Στάδιο Α Προεπιλογή – Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων για το έργο 

«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του 

ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο». 

2. Τη διενέργεια Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών 

Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα 

νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», με την κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 

4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.  

3. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

132.680.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 

107.000.000,00 €, ΦΠΑ 24% 25.680.000,00 €) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020, ΣΑΕ 655/2, με κωδικό έργου 

2020ΣΕ65520003, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 73625/13-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΒΧ46ΜΤΛΡ-

Γ2Ν) απόφασης έγκρισης. 

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους που 

αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γρ. κ. Υπουργού  

- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
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