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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: Έγκριση του από 08-03-2022 και με αριθμό X  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

και κατακύρωση της 8ης εκτελεστικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες υποστήριξης 

στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης έργου με τίτλο “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” για τα έργα στις νήσους Λέσβο και Χίο» σε 

εκτέλεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1031/15-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007866052) συμφωνίας πλαίσιο».  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

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

1.2. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

1.3. Του Ν. 4874/2021 (ΦΕΚ 249 Α’) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022.»  

1.4. 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)  

1.5. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 106 και 

107(Α’ 43). 

1.6. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» και ειδικότερα του άρθρου 90 (Α’ 98). 

1.7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119). 

1.8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121)  

1.9. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
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Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)  . 

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

αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4). 

1.11. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6). 

1.12. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας 

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

1.13. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 

1.14. Του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» και ειδικότερα του 

άρθρου 19 (Α’ 255). 

1.15. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

1.16. 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). 

1.17. Της υπ’ αρ. 7337/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής 

και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 498) 

1.18. 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. πρωτ.  686/14-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΒ46ΜΔΨΟ-61Μ)  απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με την ανοικτή 

διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση συμφωνίας-πλαίσο με 

αντικείμενο την Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016» 

4. 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.  

5. 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». 

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’ αρ. πρωτ. 464675/17-12-2021 (ΑΔΑM: 21SYMV009800187) σύμβαση για την κατασκευή του 

έργου “Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του 
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Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο 

Έβρου”.  

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54585/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ο6Ρ46ΜΤΛΡ-ΩΞ7) απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 7562, κωδ. 2021ΣΕ75620000.  

9. Τη σύμβαση χρηματοδότησης (Grant agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό αναφοράς 

HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 (AMENDMENT N° 3) 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 110282/23-02-2022 (ΑΔΑ: 995Ψ46ΜΔΨΟ-ΣΜΚ) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ενεργοποίηση του όρου της προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 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». 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 127715/03-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010150235) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

«Πρωτογενές Αίτημα για την ανάγκη ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης για «Υπηρεσίες υποστήριξης 

στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης έργου με τίτλο “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” για τα έργα στις νήσους Λέσβο 

και Χίο». 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 110282/23-02-2022 (ΑΔΑ: 995Ψ46ΜΔΨΟ-ΣΜΚ) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ενεργοποίηση του όρου της προαίρεσης της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 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». 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 131015/04-03-2022 (ΑΔΑ: 6Υ4546ΜΔΨΟ-ΒΟΖ) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανάθεση της εκτελεστικής σύμβασης στο πλαίσιο της 

συμφωνίας – πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της 

σύμβασης έργου με τίτλο “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” για τα έργα στις νήσους Λέσβο και Χίο»- Έγκριση του τεύχους τεχνικών 

προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και του σχεδίου σύμβασης για το ως άνω έργο - Πρόσκληση 

αναδόχου». 

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 144/Ρ5686/ΧΓ/μκ/08-03-2022 (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας: 133411/08-03-2022) 

έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε φάκελος με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

15. Το από 08-03-2022 και με αριθμό Χ Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με το 

οποίο η επιτροπή αφού έλεγξε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικα της αναδόχου, εισηγείται την 

κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης «Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση της 

εκτέλεσης της σύμβασης έργου με τίτλο “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” για τα έργα στις νήσους Λέσβο και Χίο». 
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ΑΠΟΦΑΖΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουμε ως έχει το από 08-03-2022 και με αριθμό Χ Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση της 8ης εκτελεστικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου 

«Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης έργου με τίτλο 

“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” για τα 

έργα στις νήσους Λέσβο και Χίο», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 131015/04-03-2022 (ΑΔΑ: 

6Υ4546ΜΔΨΟ-ΒΟΖ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και την υπ’ αριθμ. 

696/16-10-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007494193) Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 

2. Κατακυρώνουμε την 8η εκτελεστική σύμβαση «Υπηρεσίες υποστήριξης στην παρακολούθηση της 

εκτέλεσης της σύμβασης έργου με τίτλο “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” για τα έργα στις νήσους Λέσβο και Χίο», ποσού 

2.200.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.728.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%, στην ανώνυμη 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1031/15-12-

2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007866052) συμφωνία-πλαίσιο. 

3. Προσκαλούμε τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

(Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης), προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1031/15-12-2020 (ΑΔΑΜ: 

20SYMV007866052) συμφωνία πλαίσιο και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 696/16-10-2020 (ΑΔΑΜ 

20PROC007494193) διακήρυξη. 

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 

 

Αποδέκτης: 

1. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Εσωτερική Διανομή: 

2. Γραφείο Υπουργού                                       

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 

4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

5. Γενική Διευθύντρια Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών  

6. Τεχνική Υπηρεσία. 
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