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

 
ΚΟΙΝ.: - ΕΑΑ∆ΗΣΥ  

 
       

ΘΕΜΑ:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 
ΚΩ». 

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 από 8/2/2017 ∆ιακήρυξη του εν θέµατι έργου του Υπουργείου 
Εσωτερικών/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.  

 (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)».  

 (5)  Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 29720/26.1.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: 
«∆ηµιουργία κέντρου πρώτης υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων 
χωρών στην Σάµο (HotSpot)». 

 

Κύριοι, 

  

Με το (3) σχετικό πληροφορηθήκαµε τη ∆ιακήρυξη του εν θέµατι έργου για τη σύναψη 

σύµβασης µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής έργου. 

 

Το ειδικό αυτό σύστηµα είχε χρησιµοποιηθεί  και στις περιπτώσεις ανάλογων έργων στη 

Λέσβο και στη Σάµο, για τις οποίες ο Σύνδεσµός µας σας έχει απευθύνει τις υπ’ αριθµ. (4) 

και (5) επιστολές διαµαρτυρίας και  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 απευθύνονται και πάλι στο ίδιο περίπου σώµα 

προσκεκληµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων!!! 

 

Επισηµαίνουµε ότι ο ΣΑΤΕ ήδη από το 2012, µε τις  (1) και (2) σχετικές επιστολές του 

δηλώνει την αντίθεση και δυσαρέσκειά του στην επιλογή των ειδικών αυτών διαδικασιών. 
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Τονίζουµε ξανά  την ξεκάθαρη άποψη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ όπως εκφράζεται στην από 

6/2015 Γνώµη της, σύµφωνα µε την οποία, για παρόµοιο θέµα, δηλαδή τα κέντρα 

πρώτης υποδοχής, ασύλου µεταναστών κ.λ.π. καταλήγει ΟΜΟΦΩΝΑ σε αρνητική γνώµη 

σε σχετικό  αίτηµα διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 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" 

 

Για την αποφυγή εφαρµογής ειδικών περιπτώσεων και εξαιρέσεων  µε τον µανδύα 

του κατεπείγοντος, επιλογή  η οποία γεννά ιδιαίτερες ανησυχίες και απορίες στην 

ελληνική κοινωνία, ειδικά όταν αυτές συνεχίζονται διαχρονικά ανεξαρτήτως του 

κυβερνώντος πολιτικού σχηµατισµού, ο Σύνδεσµός µας έχει  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 στην περίπτωση των 

έργων λόγω των σεισµών του 2014 στην Κεφαλονιά και καλύφθηκε άψογα το 

επείγον των έργων (Α.Π. ∆1/Ο/1518/6.5.2014/Γ.Γ.∆.Ε, Γενική ∆ιεύθυνση 

Συγκοινωνιακών Έργων, ∆ιεύθυνση Οδικών έργων, ∆1).  

 

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, το δηµόσιο 

συµφέρον και την ισότιµη µεταχείριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 

δύνανται να αναλάβουν και να εκτελέσουν το έργο.  

 

Την παραπάνω πάγια θέση του Συνδέσµου, έχει αναλάβει, ως έχει υποχρέωση, να 

µεταφέρει και να τηρήσει   ο εκπρόσωπός µας στην επιτροπή του διαγωνισµού. 

 

Με τιµή, 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ  


