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Αριθ. Πρωτ.:29720/ΣΜ/λµ     ΑΘΗΝΑ, 26 Ιανουαρίου 2016 
 
 

         Π Ρ Ο Σ 
- Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίας 
Τάξης  
- Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας  

 
ΚΟΙΝ.: - ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
 - Ελεγκτικό Συνέδριο  

       

ΘΕΜΑ:   «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ (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 χωρών στο Στρατόπεδο "Καλογερογιάννη" 
στην Κόρινθο» 

 (3) Η υπ' αριθµ. πρωτ. 8039/55359/25-β Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίας Τάξης για την έγκριση τευχών του εν θέµατι έργου.  

 (4) Η υπ' αριθµ. πρωτ. 29653/12.1.2016/ επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: 
«∆ηµιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων 
χωρών στην Λέσβο (HotSpot)».  

 

Κύριοι,  

Με το (3) σχετικό πληροφορηθήκαµε την Απόφαση, στην οποία αναφέρεται ότι 
"αποφασίζουµε την εκτέλεση του έργου «∆ηµιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την 
καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Σάµο (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.....". 
 

Την ίδια ακριβώς αιτιολογία χρησιµοποιήσατε και στην περίπτωση του ανάλογου έργου στην 
Λέσβο, για την οποία ο Σύνδεσµός µας σας απηύθυνε την (4) σχετική επιστολή 
διαµαρτυρίας, χωρίς να έχει λάβει, µέχρι στιγµής, απάντησή σας.  
 

Προφανώς, για όλη την σειρά έργων των hotspots, θα ακολουθήσετε τον ίδιο, ειδικό, τρόπο 
ανάθεσης, κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας περί των δηµοσίων έργων, προσκαλώντας το 
ίδιο σώµα εργοληπτικών επιχειρήσεων, που ήδη από το 2012 και µετά καλούνται σε σχετικές 
"ειδικές" διαδικασίες, πρακτική, για την οποία ο Σύνδεσµός µας είχε εκφράσει και πάλι την 
έντονη αντίθεσή του και δυσαρέσκεια στις σχετικές επιστολές (1) και (2).  
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Για την αποφυγή εφαρµογής ειδικών περιπτώσεων, εξαιρέσεων, νοµοθέτησης 
προβλέψεων παρέκκλισης από την ισχύουσα νοµοθεσία κ.λ.π., επιλογές, οι οποίες 
γεννούν ιδιαίτερες ανησυχίες και απορίες στην ελληνική κοινωνία, ειδικά όταν αυτές 
συνεχίζονται διαχρονικά ανεξαρτήτως του κυβερνώντος πολιτικού σχηµατισµού, ο 
Σύνδεσµός µας σας προτείνει ως ορθή επιλογή για τις επείγουσες περιπτώσεις, τις 
ανοιχτές, προς όλες τις δικαιούµενες, βάσει του προϋπολογισµού των έργων, να 
µετάσχουν στις διαδικασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση που 
ακολουθήθηκε στις περίπτωση των έργων λόγω των σεισµών του 2014 στην 
Κεφαλονιά.  

 

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το κριτήριο αµεροληψίας κατά την 
πρόσκληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που σήµερα δεν εξασφαλίζεται, ενώ θα 
µπορούν να µετέχουν των διαδικασιών δηµοπράτησης και εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
εδράζουν πλησίον των σηµείων εκτέλεσης των έργων, οι οποίες σήµερα απουσιάζουν 
εντελώς από τις προσκλήσεις για τα ανάλογα του θέµατος έργα.  

 

Ο Σύνδεσµός µας σας καλεί να υιοθετήσετε την πρότασή του, η οποία και 
διασφαλίζει τα ζητήµατα διαφάνειας στον µέγιστο δυνατό βαθµό.  

 

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


