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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και σύναψης Σύµβασης µε
διαπραγµάτευση για την εκτέλεση του έργου: ΄΄∆ηµιουργία Κέντρου
Κλειστής Φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών στο Στρατόπεδο της
ΕΛ.ΑΣ. στην Αµυγδαλέζα Αττικής΄΄»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
Π.∆. 63/2005 (Α – 98).
2. Τις διατάξεις του

Ν. 1481/84 (Α -152) ΄΄Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας

Τάξης΄΄, ‘όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 (Α - 41) ΄΄Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις΄΄,
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2452/96 (Α - 283) «Ρύθµιση θεµάτων
προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες
διατάξεις» περί κατανοµής πόρων στα Ασφαλιστικά Ταµεία του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.3907/11 (Α - 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ ΄΄ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα
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κράτη – µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών΄΄ και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 περ. γ και του άρθρου 28 § περ. β του Ν. 3669/2008
(Α -116) ΄΄Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων
έργων΄΄.
7. Τις διατάξεις της παρ 8 του άρθρου 28 του N. 4033/2011 (Α - 264) «Προσαρµογή
στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23 Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που
διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών
και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου της και της
Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου –
Ενσωµάτωση ρυθµίσεων και άλλες διατάξεις».
8. Την από 20-3-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α- 61) «Ρύθµιση θεµάτων
συµβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και εγκαταστάσεων
Κράτησης παράνοµα διαµενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης
αυτών».
9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Α – 247) ΄΄Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (Α-112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις»
11. Τις διατάξεις του Ν.3886/10 (Α - 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3614/07 (Α - 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013».
13. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 ( Α - 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (Α - 279).
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14. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α - 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων

Συµβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

∆ηµοσίων

Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
15. Τις διατάξεις του Π.∆.82/96 (Α - 66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών
Ανωνύµων Εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα».
16. Τις διατάξεις του Π.∆. 14/2001 (Α -12) ΄΄Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνοµίας΄΄, όπως ισχύουν
17. Τις διατάξεις του Π.∆. 191/1995 (Α–101) «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από το
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆. 60/1996
(Α–151) και το Π.∆. 139/2009 (Α–186).
18. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 ΄΄Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
19. Τις διατάξεις του Π.∆. 184/2009 (Α - 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του».
20. Τις διατάξεις του Π.∆. 110/2011 (Α - 47) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ».
21. Την υπ’ αρίθµ. ΕΜ/2/39 από 15-3-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού

Προστασίας

του

Πολίτη

«Ανάθεση

αρµοδιοτήτων

στους

Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Εµµανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο
Οικονόµου» (Β΄- 762).
22. Την υπ’ αρίθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526 από 4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
23. Το

υπ’

αρίθµ.

71778/12/460865

από

12-4-2012

έγγραφο

της

∆/νσης

Αλλοδαπών/ Α.Ε.Α., µε το οποίο καταδεικνύεται η επείγουσα και αδήριτη ανάγκη
άµεσης κατασκευής και λειτουργίας του πρώτου Κέντρου Κλειστής Φιλοξενίας
παράνοµων µεταναστών στην Αµυγδαλέζα Αττικής.
24. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, στις υποθέσεις R.U. v Greece (07/06/2011), Rahimi v
Greece (05.04.2011), MSS v Belgium and Greece (21.01.2011), AA v Greece
(22.07.2010), SD v Greece (11.06.2009) και από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης στις υποθέσεις C-411/10 και C-493/10 (NS και ME), καθώς υπό τις
παρούσες συνθήκες υποδοχής και κράτησης, δεν είναι δυνατή η διασφάλιση
ανθρωπίνων και αξιοπρεπών συνθηκών µεταχείρισης των αλλοδαπών, ενώ ο
ιατρικός έλεγχος είναι ελλιπέστατος και ο εντοπισµός ευάλωτων ατόµων
(ασυνόδευτων ανηλίκων, θυµάτων εµπορίας, θυµάτων βασανιστηρίων κλπ) είναι
πρακτικά αδύνατος.
25. Το γεγονός ότι Ευρωπαϊκοί και ∆ιεθνείς Οργανισµοί στις ετήσιες εκθέσεις τους τα
τελευταία έτη προβαίνουν σε αρνητική κριτική για τις συνθήκες κράτησης των
αλλοδαπών, ενώ για τους ίδιους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη
των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης προέβη
και σε δηµόσια δήλωση κατά της χώρας µας το έτος 2011.
26. Το γεγονός ότι, η εισροή παράνοµων µεταναστών στη χώρα µας, σύµφωνα µε τα
στατιστικά στοιχεία και παρά τη λειτουργία του FRONTEX στην περιοχή του
Έβρου, συνεχίζεται µε µεγαλύτερη ένταση (αύξηση 18,72% το Α΄ δίµηνο του έτους
2012 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του έτους 2011) λόγω και των
γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και
της Β. Αφρικής δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στην ασφάλεια, την κοινωνική
συνοχή, τη δηµόσια υγεία και την οικονοµία της Χώρας µας, καθιστώντας το
µεταναστευτικό µείζον εθνικό ζήτηµα.
27. Το γεγονός ότι λόγοι υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν την άµεση
αντιµετώπιση των µεταναστευτικών ροών, καθιστώντας σαφές και αδιαµφισβήτητο
το κατεπείγον της ανάγκης άµεσης έναρξης λειτουργίας του εν θέµατι Κέντρου.
28. Την υπ’ αριθ. Οικ.5219 από 3-2-2004(∆-114) Απόφαση της Υφυπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Καθορισµός εργασιών
δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόµησης
απαιτείται

Έγκριση

Εργασιών.

∆ιαδικασία

έγκρισης

και

απαιτούµενα

δικαιολογητικά» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Την

υπ’

αριθ.

υποχρέωσης

της

Προγραµµάτων.

8000/20/4/124/1/2-α
Υπηρεσίας

από

∆ιαχείρισης

12-4-2012

Απόφαση

Ευρωπαϊκών

και

ανάληψης

Αναπτυξιακών
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Αποφασίζουµε

1. Εγκρίνουµε τη µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «∆ηµιουργία
Κέντρου Κλειστής Φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών στο Στρατόπεδο της
ΕΛ.ΑΣ.

στην

Αµυγδαλέζα

Αττικής»,

προϋπολογισµού

1.589.465,64€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).
2. Την εκτέλεση του έργου 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 3, 6 και 28 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις της § 8 του άρθρου 28 του Ν. 4033/2011 και του Π.∆. 60/2007.

3. Την πρόσκληση και διαπραγµάτευση εκτέλεσης του έργου µε τις παρακάτω
εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα
εκτέλεσης του έργου κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, µέσα στα τεχνοοικονοµικά,
χρονικά και λοιπά δεδοµένα του έργου:
α)ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.
β)ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε.
γ)ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
δ)EUROKAT Α.Τ.Ε.
ε)Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.
στ)ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.
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4. Τη

συγκρότηση

Επιτροπής

∆ιαπραγµάτευσης

και

αξιολόγησης

των

προσφορών αποτελούµενη από τους παρακάτω, οι οποίοι οφείλουν την ίδια
ηµέρα κατάθεσης των προσφορών να ολοκληρώσουν τη διαπραγµάτευση µε τις
προαναφερόµενες εταιρείες, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό Πρακτικό:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Κωνσταντίνος Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος
β) ΛΑΤΙΦΗ Ευσταθία Π.Ε. Μηχανικών
γ) ΜΟΣΙΑΛΟΣ Στέργιος Α/Β΄Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικός, µέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ∆ιονύσιος Υ/Α΄ Ε.Κ. – Ηλ. Μηχανικός, ως Πρόεδρος
β) ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας Ε.Κ.
γ) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας Ε.Κ., ως µέλη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΘΩΝΑΣ Εµµανουήλ
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