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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ     

Λ. ΘΗΒΩΝ 196 – 198       Αγ. Ι. Ρέντης, 31-05-2021 

T.K. 18233, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (NUTS: EL307)   ΑΠ: 35492 

Πληροφορίες: Α.Ζέρμας 

Τηλέφωνο: 2132128502 

Γενική διεύθυνση: www.migration.gov.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου: 

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

Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο 

Έβρου».  

(CPV): 45212413 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν.4412/16 σε δύο στάδια: (Α) 

Προεπιλογή  – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και (Β) 

Ανάθεση – Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση. Η υπό ανάθεση σύμβαση έχει 

αντικείμενο τη μελέτη και την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4412/16. Η νέα δομή 

στη Λέσβο θα κατασκευαστεί στη θέση Πλάτη - Βάστρια, Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θέρμης, Δήμου Μυτιλήνης σε 

έκταση 240.100 m2 περίπου, η νέα δομή στη Χίο θα κατασκευαστεί στη θέση Παχύ, Δ.Ε. Ομηρούπολης, του 

Δήμου Χίου σε έκταση 141.600 m2 περίπου, ενώ η αναβάθμιση της δομής Φυλακίου Έβρου αφορά σε 

έκταση επιφάνειας 33.718 m2 η οποία γειτνιάζει με το υφιστάμενο ΚΥΤ (Κωδικοί NUTS: EL411, EL413, 

EL511). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 142.400.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα 

διεύθυνση. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.  

3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Επίσης, δεν 

περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης και δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην κατασκευή Οικοδομικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

του άρθρου 22 της διακήρυξης και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού 

(σύμφωνα με το άρθρο 22.Α), να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας (σύμφωνα με το άρθρο 22.Β), να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (σύμφωνα με 

τα άρθρα 22.Γ και 22.Δ αντίστοιχα), καθώς και να συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα (σύμφωνα με 

το άρθρο 22Ε). 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΧΘΤ46ΜΔΨΟ-970



5. Η προεπιλογή των υποψήφιων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, θα γίνει με αντικειμενικά 

(χρηματοοικονομικά) κριτήρια τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 22.Ζ της διακήρυξης. Ο μέγιστος 

αριθμός των προεπιλεγέντων υποψηφίων ορίζεται σε 3. 

6. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 14/06/2021 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης: Ελληνική. 

7. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

(Λ.ΘΗΒΩΝ 196 – 198, ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ.: 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, Τηλ.: 2132141216, 

Φαξ: 2132141229, Site: www.aepp-procurement.gr). Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής και η σχετική διαδικασία αναφέρονται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης. 

8. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 31757/28-05-

2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6ΣΘ946ΜΔΨΟ-Δ2Φ). 

9. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε.:28/05/2021 
 

Αγ. Ι. Ρέντης, 31-05-2021 
  

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

Πάτροκλος Γεωργιάδης 

http://www.aepp-procurement.gr/
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