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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 
Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης 

 
 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 06/09/2021 
Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 226350 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου του διαγωνισμού που διενεργείται 
με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την 
εκτέλεση (κατασκευή) του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων 
του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης 
Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 154028/27-07-2021 Πρόσκληση του Β΄ σταδίου 
(ΑΔΑΜ: 21PROC008989829).  

 
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 άρθρου 18 του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 
149).  

1.6 Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).  

1.7 Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6 ).  
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1.8 Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).  

1.9 Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34)  

1.10 Του άρθρου 106 του ν. 4670/27-10-2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 
43).  

1.11 Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13428/27-10-2020 Απόφαση 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 υπ’ αριθμ. πρωτ. 31757/28-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΘ946ΜΔΨΟ-Δ2Φ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Διενέργεια διαγωνισμού για τη μελέτη και 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”, σύμφωνα με το άρθρο 29 
του ν.4412/16, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

3. Την υπ’ αριθ. 723/01-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου, «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β’ 1354).  

4. Την υπ’ αριθ. 787/09-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β’ 1461).  

5. Την υπ’ αριθ 11359/17-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για το έργο: 
«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών και Διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 
στη Νήσο Λέσβο», στη θέση “Βάστρια" (Πλάτη), Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου Μυτιλήνης και Δ.Ε. 
Αγ. Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου» (Δ’ 265).  

6. Τη σύμβαση χρηματοδότησης (Grant agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό αναφοράς 
HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 (AMENDMENT N° 1, ABAC Contracts: SI2.837170), για την Κατασκευή 
Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο 
και στη νήσο Χίο.  

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1186/09-04-2021 (ΑΔΑ: 9Χ7Λ46ΜΔΨΟ-7Β8) απόφαση «Ένταξη της Δράσης 
«Αναβάθμιση Υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/2016, στο Φυλάκιο στην Π.Ε. 
Έβρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076716 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-
2020».  

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54585/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ο6Ρ46ΜΤΛΡ-ΩΞ7) απόφαση έγκρισης τροποποίησης 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 756/2.  
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31829/28-05-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ3Η46ΜΔΨΟ-Ψ9Ε) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη μελέτη και 
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”, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4412/16, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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10. Την προκήρυξη συμβάσης, όπως απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 28/05/2021 και έλαβε αριθμό 2021-072325 (EE/S S105 02/06/2021 
275390-2021-EL).  

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 35491/31-05-21 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008691923) ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Α’ Προεπιλογή) για τη μελέτη και 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”.  

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 62331/11-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΗΛ46ΜΔΨΟ-ΦΕ8) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και 
μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη μελέτη και 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”, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4412/16, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. Α107/2021 απόφαση της 
Α.Ε.Π.Π.»  

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 151478/26-07-2021 (ΑΔΑ: ΡΩΞΠ46ΜΔΨΟ-7Η3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο του Α΄ Σταδίου του διαγωνισμού που διενεργείται με ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου 
«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 
στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35491/31-05-2021 Διακήρυξη (Α΄ στάδιο - Προεπιλογή)».  

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2168/27-07-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και 
άλλων πόρων «Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης Β΄ φάσης για το Υποέργο «Αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής 
της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/16 στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου», Α/Α 1 της πράξης 5076716  

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 154028/27-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο B’ Ανάθεση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών) για τη μελέτη 
και 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”.  
16. Την από 29-07-2021 παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και τη σχετική διαβούλευση που 
πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με τη συμμετοχή των δυνάμενων να λάβουν 
μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικών φορέων. 
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 177365/09-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΝ46ΜΔΨΟ-02Η) απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 
ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και οριστικοποίηση των Σχεδίων Γενικής Διάταξης στο πλαίσιο 
του Β΄ Σταδίου του διαγωνισμού που διενεργείται με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για 
την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου «Κατασκευή 
Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο 
και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 154028/27-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829). 
18. Το από 06/09/2021 Πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού το οποίο διαβιβάστηκε 
στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και με το οποίο η επιτροπή 
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αφού αξιολόγησε τις τελικές προσφορές, εισηγείται την ανάθεση – ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 
(μειοδότη) της σύμβασης.  

 
ΑΠΟΦΑΖΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Εγκρίνουμε ως έχει το από 06/09/2021 Πρακτικό  ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση των τελικών προσφορών στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου του διαγωνισμού που διενεργείται 

με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την 

εκτέλεση (κατασκευή) του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών 

χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της 

υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 154028/27-07-2021 

Πρόσκληση του Β΄ σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829). 

2. Ανακηρύσσουμε προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη) κατασκευής του έργου: «Κατασκευή 

Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο 

Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», βάσει των 

κριτηρίων ανάθεσης που ορίσθηκαν στα οικεία Τεύχη Δημοπράτησης, τον φορέα «ΤΕΡΝΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», του οποίου η 

προσφερόμενη τιμή με Γ.Ε. & Ο.Ε. ανέρχεται σε 132.313.667,82 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση (Εμ) 7,10 % επί του προϋπολογισμού του Έργου και είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

3. Προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν.4412/16. 

4. Με το παρόν, καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», να υποβάλλει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της Διακήρυξης του 

Α’ Σταδίου, ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 17/09/2021 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. Το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ως άνω 

προθεσμία να προσκομίσει σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο τα ως άνω δικαιολογητικά στην 

έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης 

Ρέντης, και ώρες 9.00 – 14.00). 

 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 
 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Εσωτερική Διανομή:  
-Γρ. Υπουργού 
-Γρ. Υφυπουργού 
-Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως 
-Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
-Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο  
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-Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
-Τεχνική Υπηρεσία 
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