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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ
Αθόνα, 10 Σεπτεμβρύου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 17/11124
ΘΕΜΑ: Πρωτογενέσ αίτημα παροχήσ υπηρεςιών μετακίνηςησ των Τπηκόων Σρίτων Χωρών

Η Υπηρεςύα Υποδοχόσ και Ταυτοπούηςησ του Υπουργεύου Μεταναςτευτικόσ Πολιτικόσ,
διενόργηςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό με αρ. διακόρυξησ 03/2018, ο οπούοσ ςύμφωνα με το πρακτικό
με αρ. 3.1/2018 τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού δεν τελεςφόρηςε.
Λόγω του ότι η ανϊγκη για τη μετακύνηςη των Υπηκόων Τρύτων Χωρών κρύνεται ωσ κατεπεύγουςα,
η Υπηρεςύα Υποδοχόσ και Ταυτοπούηςησ διενεργεύ διαγωνιςμό απευθεύασ ανϊθεςησ μϋχρι
εξαντλόςεωσ του προώπολογιςθϋντοσ ποςού.
Η Υπ. Υ. Τ. προτύθεται να διενεργόςει ςυνοπτικό ό ανοιχτό διαγωνιςμό για την κϊλυψη του
χρονικού διαςτόματοσ μετϊ το πϋρασ τησ λόξησ τησ ςύμβαςησ που θα προκύψει από την απευθεύασ
ανϊθεςη.
Η περιγραφό και οι προδιαγραφϋσ τησ προμόθειασ αναλύονται ςτο ςυνημμϋνο Παρϊρτημα που
περιλαμβϊνει τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ.
Η ςυνολικό δαπϊνη ανϋρχεται ςτο ποςό των 15.500,00€ (ςυμπεριλαμβανομϋνου ΦΠΑ 24%) και θα
καλυφθεύ από τον τακτικό προώπολογιςμό εξόδων του Υπουργεύου Μεταναςτευτικόσ Πολιτικόσ,
Οικονομικού Έτουσ 2018, Ειδικόσ Φορϋασ 49-150 ςε βϊροσ του ΚΑΕ 0899.
Κριτόριο Αξιολόγηςησ θα εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ
τιμόσ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να καταθϋςουν τισ πρωτότυπεσ ϋγγραφεσ προςφορϋσ τουσ ςτο
πρωτόκολλο τησ Υπηρεςύασ Υποδοχόσ και Ταυτοπούηςησ Λ. Συγγρου 83 ϋωσ την Τετϊρτη,
19/09/2018 και ώρα 12:00 π.μ.
υνημμένο
Παρϊρτημα
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΔΗΜΗΣΡΗ ΒΙΣΑ
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Α. Μεηαθηλήζεηο εληόο ηωλ λήζωλ Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηωλ
ωθεινύκελωλ Τπεθόωλ Σξίηωλ Υωξώλ (εθεμήο Y.T.X) κε ηα ηωλ απνζθεπώλ ηνπο από ηα
Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα αλαθεξόκελα λεζηά, πξνο ηνπο
αληίζηνηρνπο ιηκέλεο ηνπ θάζε λεζηνύ, θαζώο θαη πξνο ηηο θαηά ηόπνπο δεκόζηεο αξρέο,
ελδεηθηηθά λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ.
Β. Αθηνπινϊθέο κεηαθηλήζεηο από ηηο λήζνπο Λέζβν, Υίν, άκν, πξνο ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.
Πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά θαη παξάδνζε αθηνπινϊθώλ εηζηηεξίωλ ζηνπο Τπεθόνπο Σξίηωλ Υωξώλ
γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.
Γ. Μεηαθηλήζεηο από ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πξνο ηηο Γνκέο ηεο Δλδνρώξαο.

Οη ρεξζαίεο δηαδξνκέο, νη νπνίεο δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα θάζε ηκήκα, θαζώο θαη νη
ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο απηώλ, παξνπζηάδνληαη παξαθάηω:
1. Λέζβνο
Αλάγθεο δξνκνινγίωλ ζην λεζί ηεο Λέζβνπ
ΑΠΟ
ΠΡΟ
Κεληξηθό Ληκάλη ηεο Λέζβνπ γηα πξόζωπα ρξήδνληα
ΚΤΣ Λέζβνπ
βνεζείαο κε πξννξηζκό ηηο Γνκέο ηεο Δλδνρώξαο.
Από ην ΚΤΣ Λέζβνπ ζηε Μόξηα πξνο ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Τπεξεζίεο εληόο ηεο
λήζνπ Λέζβνπ, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο .
2. Υίνο
Αλάγθεο δξνκνινγίωλ ζην λεζί ηεο Υίνπ
ΑΠΟ
ΠΡΟ
Κεληξηθό Ληκάλη ηεο Υίνπ γηα πξόζωπα ρξήδνληα βνεζείαο
ΚΤΣ Υίνπ
κε πξννξηζκό ηηο Γνκέο ηεο Δλδνρώξαο.
Από ην ΚΤΣ Υίνπ ζηε ΒΙΑΛ πξνο ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Τπεξεζίεο εληόο ηεο
λήζνπ Υίνπ, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.
3. άκνο
Αλάγθεο δξνκνινγίωλ ζην λεζί ηεο άκνπ
ΑΠΟ
ΠΡΟ
Κεληξηθό Ληκάλη ηεο άκνπ γηα πξόζωπα ρξήδνληα
ΚΤΣ άκνπ
βνεζείαο κε πξννξηζκό ηηο Γνκέο ηεο Δλδνρώξαο.
Από ην ΚΤΣ άκνπ ζην Βαζύ πξνο ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Τπεξεζίεο εληόο ηεο
λήζνπ άκνπ, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.

