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Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

Αγ. Ι Ρέντης, 24/05/2021
Αρ. Πρωτ. : 21957

Πληροφορίες: Β. Χούγια
Τηλ. 213 2128502
e-mail: dpt.sc@migration.gov.gr
Λ. Θηβών 196-198,
Άγιος Ιωάννης Ρέντης 18233

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης στο πλαίσιο της συμφωνίας –
πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμαση του έργου κατασκευής των
δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Χίο και Λέσβο και στην ανάθεση των
συμβάσεων κατασκευής τους» - Έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, του
προϋπολογισμού και του σχεδίου σύμβασης για το ως άνω έργο - Πρόσκληση
αναδόχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ
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» (Α’ 98).
1.2. Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
1.3. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
1.4. Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020» (Α΄209).
1.5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184)
1.6. Του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 43).
1.7. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).
1.8. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6).
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1.9. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).
1.10. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34)
1.11. Του άρθρου 19 του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου» (Α’ 255).
1.12.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2795/20-3-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Διορισμός Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 257).
1.13. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 13428/27-10-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη» (Β΄ 4812).
2. Την Προκήρυξη σύμβασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που απεστάλη
προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13-10-2020 και
έλαβε αριθμό δημοσίευσης EE/S S202/16/10/2020/490102-2020-EL.
3. Την υπ’ αριθμ. 696/16-10-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007494193) Διακήρυξη Διαγωνισμού του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με την ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με
συστημικό αριθμό 100969, για τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 891/23-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ1646ΜΔΨΟ-0ΕΠ) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο «Παροχή
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016».
5. Την από 29-04-2021 και με αριθμό HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 – amendment no
1 (ABAC NUMBER: SI2.837170) σύμβαση χρηματοδότησης (Grant agreement) μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία αφορά
τη χρηματοδότηση του έργου του θέματος από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ε.Ε
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1031/15-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007866052) υπογραφείσα
συμφωνία πλαίσιο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν.
4375/2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54585/17-05-2021, Α/Α 1088 (ΑΔΑ: 606Ρ46ΜΤΛΡ-ΩΞ7) απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 756/2 (τροπ. 00) του έργου «METOIKOS –
Integration of the national reception system – Construction of accommodation facilities
METOIKOS in Samos, Kos, Leros, Chios and Lesvos islands in accordance with article 8, Law
4375/2016 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΤΕΩΣ ΕΡΓΟΥ 2020 ΣΕ655200003 – Κατασκευή Περιφερειακών
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο,
Κω και Λέρο, Χίο και Λέσβο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2020ΣΕ75520010»).
8. Το υπ’ αριθμ. 19707/21-05-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο εισηγείται
την ανάθεση της εκτελεστικής σύμβασης, .
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1. Την ανάθεση της εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης στην
ωρίμαση του έργου κατασκευής των δομών του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στα νησιά Χίο
και Λέσβο και στην ανάθεση των συμβάσεων κατασκευής τους», ύψους 244.714,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με διάρκεια έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λουίζης Ριανκούρ 64, Τ.Κ.
11523, με Α.Φ.Μ. 094212174, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν είναι οι εξής:
• Έλεγχος πληρότητας του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, του τιμολογίου μελέτης
και του προϋπολογισμού μελέτης.
• Έλεγχος της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος της μελέτης, σχετικά με την
εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
• Υποστήριξη στην επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης για την
υποβολή πρόσθετων διευκρινιστικών στοιχείων και πληροφοριών.
• Εισήγηση για την διαδικασία ανάθεσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
• Σύνταξη σχεδίου προκήρυξης του διαγωνισμού, ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και
συμβάσεων κατασκευής και λειτουργίας.
• Υποστήριξη στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή της
σύμβασης.
2. Εγκρίνουμε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, τον προϋπολογισμό και το σχέδιο
σύμβασης της ως άνω εκτελεστικής σύμβασης, τα οποία παρατίθενται ως Παράρτημα στην
παρούσα.
3. Προσκαλούμε την Ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 1031/15-12-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV007866052) Συμφωνίας – Πλαίσιο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών
υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών
του άρθρου 8 του ν. 4375/2016» και ειδικότερα:
4. Η ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα επικαιροποιημένα σχετικά δικαιολογητικά
κατακύρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80, και 82 του Ν.4412/16.
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16, η ανάδοχος δεν υποχρεούται να
υποβάλει δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει συνάψει τη συμφωνία-πλαίσιο,
διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. Εφόσον ο ανάδοχος κάνει χρήση αυτού του άρθρου
θα πρέπει να αναφέρει τα δικαιολογητικά που έχει ήδη προσκομίσει, καθώς και τον χρόνο
ισχύος τους σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4412/16.
5. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από την Ανάδοχο στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οδός Θηβών 196 – 198, 3ος όροφος, Γραφείο
πρωτοκόλλου, μέχρι την 02/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών της αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή
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Διενέργειας Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 686/14-10-2020 (ΑΔΑ:
Ψ0ΞΒ46ΜΔΨΟ-61Μ) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) του άρθρου 3.2 «Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της διακήρυξης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης
στον ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων
σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση η κάθε εκτελεστική
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, ο συμβαλλόμενος παρέχει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
όροι της συμφωνίας πλαίσιο.
7. Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει
λάβει πλήρη γνώση της πρόσκλησης και αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις συνθήκες
εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Συνημμένα:
Παράρτημα
-Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου «Υπηρεσίες υποστήριξης στην 2ση του έργου κατασκευής
των δομών του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στα νησιά Χίο και Λέσβο και στην ανάθεση των συμβάσεων
κατασκευής τους»
-Σχέδιο Σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμαση του έργου κατασκευής των
δομών του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στα νησιά Χίο και Λέσβο και στην ανάθεση των συμβάσεων
κατασκευής τους»
Κοινοποίηση:
PLANET A.E.
Εσωτ. Διανομή (μέσω Ίριδας)
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
-Τεχνική Υπηρεσία

