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Αριθ. Πρωτ.:29653/ΣΜ/λµ     ΑΘΗΝΑ, 12 Ιανουαρίου 2016 
 
 

         Π Ρ Ο Σ 
- Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίας 
Τάξης, κ. ∆. Αναγνωστάκη  
- Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας  

 
ΚΟΙΝ.: - Αναπληρωτή Υπουργό ∆ηµοσίας 
 Τάξης, κ. Ν. Τόσκα  
 - Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)  
 - Ελεγκτικό Συνέδριο  
 
 

       

ΘΕΜΑ:   «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ (HOTSPOT)  » 

Σχετ.:  (1) Η υπ' αριθµ. πρωτ. 24790/11.5.2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: 
«∆ηµιουργία Κέντρου Κλειστής Φιλοξενίας Παράνοµων Μεταναστών στο 
στρατόπεδο της ΕΛ.ΑΣ.στην Αµυγδαλέζα Αττικής»  

 (2) Η υπ' αριθµ. πρωτ. 26580/09.09.2013/ επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: 
«Αναδιαµόρφωση - Ανακατασκευή υπαρχόντων κτιρίων στο προαναχωρησιακό 
κέντρο κράτησης υπηκόων τρίτων χώρων στο Στρατόπεδο "Καλογερογιάννη" 
στην Κόρινθο» 

 (3) Η υπ' αριθµ. πρωτ. 8039/54744/46-γ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίας Τάξης για την έγκριση τευχών του εν θέµατι έργου.  

  

Κύριοι,  

 

Με το (3) σχετικό πληροφορηθήκαµε την σχετική Απόφαση, στην οποία αναφέρεται ότι 
"αποφασίζουµε την εκτέλεση του έργου «∆ηµιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την 
καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Λέσβο (Hotspot)» µε σύναψη σύµβασης µε 
διαπραγµάτευση, µετά από πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
χωρίς δηµοσίευση σχετικής διακήρυξης για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόµενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία δεν απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας και η οποία 
ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 3γ, 4α, 5 και 28 του Ν. 3669/2008, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4325/2015 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 
10 §3 της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α – 184), του Ν. 4084/2012 
και του Π.∆. 60/2007....." 

 

Επειδή κατά τη γνώµη µας δεν υφίσταται κανένας προφανής λόγος που να 
αιτιολογεί την χρήση των ειδικών προβλέψεων της νοµοθεσίας περί των δηµοσίων 
έργων και δεδοµένου ότι η περίοδος που διανύει η Χώρα µας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε 
φαινόµενα καταστρατήγησης υφιστάµενων έγκυρων θεσµικών ρυθµίσεων σας δηλώνουµε 
την έντονη αντίθεση του Συνδέσµου µας στην επιλεγείσα ειδική διαδικασία. 
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Επίσης, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι στην Απόφασή σας αναφέρεται η υπ'αριθµ. 690 / 
26-2-2013 γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ενώ παραλείπεται 
η αναφορά στην ξεκάθαρη άποψη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ όπως εκφράζεται στην από 6/2015 
Γνώµη της, σύµφωνα µε την οποία, για το ίδιο θέµα, δηλαδή τα κέντρα πρώτης υποδοχής, 
ασύλου µεταναστών  κ.λ.π. καταλήγει ΟΜΟΦΩΝΑ σε αρνητική γνώµη αφού αναφέρει ότι: 
"Παρότι µε την ως άνω αιτιολογική έκθεση γίνεται επίκληση της αύξησης των 
µεταναστευτικών ροών, ωστόσο είναι φανερό, λαµβάνοντας υπόψη και τις προϊσχύσασες 
ρυθµίσεις του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011, ότι πρόκειται για διαρκείς ανάγκες, την 
κάλυψη των οποίων η δηµόσια διοίκηση οφείλει να σχεδιάζει και να προγραµµατίζει 
εγκαίρως, µέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, σε υλοποίηση των διεθνών και 
ενωσιακών δεσµεύσεων της χώρας και όχι µε τρόπο αποσπασµατικό" 

 

Επιπλέον σηµειώνουµε ότι πρόσφατα το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε πολλές δηµοπρατήσεις 
"επείγοντος χαρακτήρα" που επιχείρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  και διέταξε την 
επαναδηµοπράτησή τους µε ανοικτές διαδικασίες.  

 

Κύριοι,  

µε τις (1) και (2) σχετικές επιστολές του ΣΑΤΕ προς τους τότε αρµοδίους πολιτικούς 
προϊσταµένους, ο Σύνδεσµός µας είχε εκφράσει και πάλι την έντονη αντίθεσή του και 
δυσαρέσκεια για τις παρόµοιες "ειδικές" διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί και οι οποίες 
κατά περίεργο τρόπο απευθύνονταν και πάλι στο ίδιο περίπου σώµα προσκεκληµένων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων!!!  

 

Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι η διαχρονική συνέχιση πολιτικών που αφορούν στην υιοθέτηση 
"ειδικών" και εξαιρετικών διαδικασιών, ανεξαρτήτως του κυβερνώντος πολιτικού 
σχηµατισµού, γεννά έντονες ανησυχίες και προβληµατισµό στην ελληνική κοινωνία.    

 

Κατόπιν αυτών σας καλούµε να µην παρεκκλίνετε των όρων της κείµενης νοµοθεσίας και να 
ακολουθήσετε τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες προκειµένου να διασφαλιστεί και το 
δηµόσιο συµφέρον και η ισότιµη µεταχείριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων που δύνανται 
να αναλάβουν και να εκτελέσουν το έργο.  

 

 

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


