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ΡΟΔΟΣ 13-02-2017  

Προς  το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 

                Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας  

                                                                                                     

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ»  

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 

Η Ένωσή μας πληροφορήθηκε τη Διακήρυξη του έργου : «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου 

Κράτησης στη Νήσο Κω» προυπολογισμού 4.500.000,00 € με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μέσω της δυνατότητας που σας δίνει το άρθρο 32 του πρόσφατα ψηφισθέντος 

Νόμου 4412/2016, προκειμένου να επιλεχθεί ο Ανάδοχος για την κατασκευή του εν θέματι έργου.  

Σχετικά με τον τρόπο επιλογής της συγκεκριμένης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της επιλογής του 

Αναδόχου επισημαίνονται τα εξής :  

A) Δεν κατανοούμε την ανάγκη ταχείας εκτέλεσης του εν λόγω έργου την οποία επικαλείσθε και η οποία 

βασίζεται στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών, την ώρα που όλα τα σχετικά στοιχεία και τα 

δημοσιεύματα μιλούν για ακριβώς το αντίθετο, ειδικά μάλιστα για το Νησί της Κω.  

Στην απόφαση μάλιστα που έχετε εκδώσει αναφέρεται το επείγον της διαδικασίας αν και στο ίδιο 

έγγραφο αναγράφονται τα εξής :  

i. Η κατά χρήση παραχώρηση της έκτασης που πρόκειται να κατασκευαστεί το Π.ΚΕ.Κ έχει 

πραγματοποιηθεί από το Τ.Ε.Θ.Α στην ΕΛ.ΑΣ. από 12/1/2017 

ii. Η ανάγκη αύξησης των δομών κράτησης έχει ήδη δημιουργηθεί από το Νοέμβριο του έτους 

2016, χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Τουρκικές Αρχές σταμάτησαν την μεταφορά στο 

έδαφός της υπηκόων Τρίτων Χωρών. 

iii. Οι αποφάσεις των Αρχηγών Κρατών της Ε.Ε. και του Συμβουλίου των αρμοδίων Υπουργών για 

το Relocation και τη δημιουργία Hot Spot και την επιστροφή για την αποφυγή δευτερογενών 

ροών μόνο πρόσφατη δεν είναι.   

B) Η μέθοδος επιλογής για τη σύναψη σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα της ανοικτής διαδικασίας η οποία πρέπει να 

ακολουθείται και συγχρόνως θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που το σχετικό άρθρο του Ν. 

4412/2016 ορίζει, οι οποίες όπως συνάγεται από τα προαναφερόμενα στα σημεία i), ii) & iii)της παρ. Α 

της παρούσας, δεν πληρούνται και ιδιαίτερα αυτά της περίπτωσης 2γ) του άρθρου 8 του Ν. 4412/2016 

που αναφέρονται στην δική σας απόφαση, καθώς είναι φανερό από τις σχετικές ημερομηνίες ότι η 
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Δημόσια Διοίκηση θα μπορούσε να έχει προβλέψει όλες αυτές τις καταστάσεις και να μην βρεθεί προ 

της αντιμετώπισης μιας κατεπείγουσας διαδικασίας. Άλλωστε η χρονική διάρκεια των ημερών που 

διαφέρει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης από την ανοικτή διαδικασία, θα μπορούσε να έχει 

καλυφθεί, αν οι σχετικές διεργασίες είχαν ξεκινήσει τότε ακριβώς που το φαινόμενο είχε αρχίσει να 

εκδηλώνεται.      

C)  Η προσφυγή στη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 δεν περιγράφει λεπτομερώς  

τον τρόπο υλοποίησης της και δίνει τη δυνατότητα – ευελιξία στις Αναθέτουσες Αρχές, προκειμένου αν 

δημιουργηθούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και χωρίς να χάνεται το πλεονέκτημα του 

σύντομου χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας, να προσκαλέσουν μεγάλο αριθμό εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη και το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον στον τομέα 

των κατασκευών, το οποίο σημειώνεται ότι απουσιάζει παντελώς από τη δική σας πρόσκληση, καθώς 

καμία από τις προσκαλούμενες επιχειρήσεις δεν έχει έδρα τα Δωδεκάνησα. 

 

Η θέση της Ένωσής μας είναι και παραμένει σταθερή και πιστή στην τήρηση των ανοικτών διαδικασιών και 

της κατάργησης των απευθείας αναθέσεων σε όλες τις μορφές διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις έργων. 

Επιπροσθέτως για όλους τους ανωτέρω λόγους, σας καλούμε να ακυρώσετε τον εν λόγω διαγωνισμό, καθώς 

επίσης και να μην ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για τα Π.ΚΕ.Κ. των νήσων Λέσβου, Σάμου, Χίου και 

Λέρου στα οποία όπως αναφέρετε στην παρ. 8 της απόφασης σας έχει δημιουργηθεί το ίδιο ασφυκτικό 

φαινόμενο και χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης. 

 

Ευελπιστώντας στην αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

συνεργασία. 

 

ΡΟΔΟΣ 13.01.2017 

 

 

Για την Τοπική Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου 

 

Ο Πρόεδρος 

Μητσόπουλος Θωμάς 

 

 

Κοινοποίηση : - Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου 

- Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου 

- Τοπικός Τύπος 

-  ΕΑΑΔΗΣΥ 

- Δ.Ε. ΠΕΔΜΕΔΕ 

 

 


