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ΑΠ. :676 

 
 

 

Θέμα: Απόφαση διενέργειας Διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα την παρ. 

2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 96 του Ν. 4368/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 

εγκαταστάσεων και υποδομών της Δομής Προσωρινής Υποδοχής του άρθρου 

8 του ν.4375/2016, στην περιοχή «Καρά Τεπέ-Μαυροβούνι», Δήμου 

Μυτιλήνης, Π.Ε. Λέσβου» 

 

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» (A’ 98). 

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

τηςοδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143). 

1.1.3. Του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21). 

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

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

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

2020» (Α΄209). 

1.1.6. Του ν. 4587/2018 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (A’ 218). 

1.1.7. Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 

149). 

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

των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 

4 Α’). 

1.1.9. Του άρθρου 106 του ν. 4670/28-2-2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 

ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 43). 

1.1.10. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6). 
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1.1.11. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10). 

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

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 

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. Την υπ’ αριθμ. 10189/9-9-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

«Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας 

υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 

ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVΙD-19. 

(Β’ 3840). 

5. Την υπ’ αριθμ. 549/14-09-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης 

και κατασκευής» (Β’ 3926) 

6. Το ν.4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1.  

7. Το με αριθμ. πρωτ. 226/11-09-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα 

Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 

8. Το με αριθ. πρωτ. 656/07-10-2020 πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του έργου 

(ΑΔΑΜ: 20REQ007468233) 

9. Την με αρ. πρωτ. 105855/08-10-2020 ανάληψη δέσμευσης (ΑΔΑ: 9ΜΜ346ΜΤΛΡ-ΟΧ9)  

10. Την με αρ.πρωτ.: 675/13-10-2020 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη διενέργεια Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων και 

υποδομών της Δομής Προσωρινής Υποδοχής του άρθρου 8 του ν.4375/2016, στην 

περιοχή «Καρά Τεπέ-Μαυροβούνι», Δήμου Μυτιλήνης», με διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και σε 

συνδυασμό με το άρθρο 96 του ν. 4368/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Οι παρεχόμενες εργασίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45212413-4 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής 

διάρκειας παραμονής και συμπληρωματικού CPV 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες. 
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Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.580.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.500.000,00 €, ΦΠΑ 24% 

1.080.000,00 €) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΣΑΕ 655/2, τροπ. 00) βάσει της απόφασης από 08/10/2020 με αρ.πρωτ. 105855 (ΑΔΑ: 

9ΜΜ346ΜΤΛΡ-ΟΧ9).  

 

Στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα ως άνω 

σχετικά, θα προσκληθούν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

- ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

 

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

συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που θα αποσταλεί στους 

ανωτέρω αναφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή της προσφοράς τους. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων εργασιών και όχι για μέρος του έργου.  

 

 

 

                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                    ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

                                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

 

 

Συνημμένα: 

Σχέδιο Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ. 

του ν.4412/2016 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γρ. κ. Υπουργού  

- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΣΧΕΤ:  

1. Η υπ’ αριθμ. 676/13-10-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για τη 

διενέργεια Διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 

96 του ν. 4368/2016, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 

και υποδομών της Δομής Προσωρινής Υποδοχής του άρθρου 8 του ν.4375/2016, 

στην περιοχή «Καρά Τεπέ-Μαυροβούνι Δήμου Μυτιλήνης» 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 2γ του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 96 του ν. 4368/2016, για την ανάθεση 

της κάτωθι σύμβασης: 

 

• «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων και υποδομών της Δομής Προσωρινής Υποδοχής του 

άρθρου 8 του ν.4375/2016, στην περιοχή «Καρά Τεπέ-Μαυροβούνι», Δήμου Μυτιλήνης» 

 

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου είναι απολύτως απαραίτητη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που 

οφείλεται στην καταστροφή των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ Μόριας λόγω πυρκαγιάς, σε συνδυασμό 

με την πανδημία του κορωνοϊού και κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των προσφύγων/μεταναστών, όσο και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και 

τάξης. 

O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης 
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Σας απευθύνει 

 

την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

υποβολή της προσφοράς σας. 

 

1. Ορισμοί 

 

 

o Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

o Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

o Προϊσταμένη Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

o Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

2. Αντικείμενο 

 

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης αφορά εργασίες για την αναβάθμιση της δομής 

προσωρινής υποδοχής του άρθρου 8 του ν.4375/2016, στην περιοχή «Καρά Τεπέ-Μαυροβούνι», 

Δήμου Μυτιλήνης,Π.Ε. Λέσβου. Για το ανωτέρω γεωτεμάχιο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 549/14-09-

2020 κοινή υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής (Β’ 3926). Οι 

εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή και τα 

υπόλοιπα συνημμένα τεύχη.   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (2,5) μήνες από την υπογραφή της. Οι λοιποί συμβατικοί 

όροι αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου. 

 

 

3. Προεκτιμώμενη αμοιβή 

 

Η δαπάνη του υπό ανάθεση έργου είναι 5.580.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

σύμφωνα με τα συνημμένα τεύχη. 

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΣΑΕ 655/2, τροπ. 00) βάσει της απόφασης από 08/10/2020 με αρ.πρωτ. 105855 (ΑΔΑ: 

9ΜΜ346ΜΤΛΡ-ΟΧ9) 

Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται το κόστος εργασιών, τα γενικά έξοδα και εργολαβικό 

όφελος σε ποσοστό 18%, τα απρόβλεπτα σε ποσοστό 15% και ο ΦΠΑ σε ποσοστό 24%, 

σύμφωνα με το συνημμένο προϋπολογισμό. 

 

 

4. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α. η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 

παρ.2γ. του ν.4412/2016,  

β. το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
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γ. ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 

δ. το τιμολόγιο μελέτης 

ε. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και το σχέδιο σύμβασης κατασκευής 

στ. το τεύχος τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφών, 

ζ. τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

 

 

5. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

6. Περιεχόμενο προσφορών 

 

Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τους εξής 2 υποφακέλους: 

 

(Α) Ένας Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και 

(Β) Ένας Υποφάκελος «Οικονομικής προσφοράς». 

 

Αναλυτικότερα, ο Υποφάκελος  «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 

Ι. Δικαιολογητικά απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς μαζί με την 

προσφορά τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 

α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γ. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

2. Φορολογική ενημερότητα, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. Άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. Άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους. 

4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
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από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής 

(παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 

επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (άρθρο 376 παρ.17 

του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 

το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική 

διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, 

αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων .  

6. Για τις λοιπές περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης: 

 

Υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του 

νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Ειδικότερα: 

 

1. ΦΕΚ ή Ανακοίνωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ σύστασης. 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ ή Ανακοίνωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
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εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 

και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, στο οποίο παρέχεται ρητά το δικαίωμα υποβολής 

βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

• Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώσει την πρόθεσή του για ανάθεση 

υπεργολαβίας, μαζί με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλει και τα δικαιολογητικά του 

υπεργολάβου, καθώς και σχετική δήλωση συνεργασίας. 

• Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το αρ.32Α του ν.4412/16. 

 

Ο Υποφάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς και θα κατατίθεται κλειστός και σφραγισμένος. 

 

 

7. Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οδός Θηβών 196 – 

198, 3ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου, μέχρι την Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 12:00. 

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 12:30, 

παρουσία εκπροσώπων των προσφερόντων. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών. Ειδικότερα: 

• Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Στη 

συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, εφόσον έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

παρούσας τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. 

• Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ενημερώνει τους παρευρισκόμενους 

εκπροσώπους των συμμετεχόντων για το ύψος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Στη συνέχεια οι προσφέροντες υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο νέα, βελτιωμένη 

οικονομική προσφορά, εντός μίας ώρας από την γνωστοποίηση του ύψους της χαμηλότερης 

οικονομικής προσφοράς 

• Αμέσως μετά, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των νέων 

οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή την απόρριψή τους και την ανάδειξη του αναδόχου. Το πρακτικό κοινοποιείται από 

το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

• Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία κατακυρώνεται η 

ανάθεση του έργου. 

 

 

8. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων 
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έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 

γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

                                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

- ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γρ. κ. Υπουργού  

- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο  

- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  
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