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ΘΕΜΑ: Κατακύρωση α̟οτελέσµατος του α̟ό 14-1-2016 διαγωνισµού ̟ου αφορά το έργο: 

«∆ηµιουργία Κέντρου Πρώτης Υ̟οδοχής για την καταγραφή ̟ολιτών τρίτων 

χωρών στη Χίο (Hotspot)», ̟ροϋ̟ολογισµού µελέτης  1.229.477,51 € (µε αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. 23%)»  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ   

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   

Έχοντας υ̟όψη: 

1.    Τις διατάξεις :  

α. Του  Ν. 2800/2000 (Α - 41) για την αναδιάρθρωση των υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης και του Π.∆. 184/2009 (Α - 213) για τη σύσταση Υ̟ουργείου Προστασίας 

του Πολίτη, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν βάσει των Π.∆. 50/2010 (Α – 89), 

96/2010 (Α – 170), 79/2011 (Α – 196) και 85/2012 (Α – 141), του Ν. 3907/2011 (Α – 7), του 

Ν. 4033/2011 (Α – 254), του Ν. 4172/2013 (Α – 167) και του Ν 4249/2014 (Α – 73).  

β.  Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-

νητικά Όργανα, ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α – 98). 

γ.  Του Ν. 3669/2008 (Α - 116) «Κύρωση της κωδικο̟οίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµόσιων έργων», ό̟ως ισχύουν.  

δ. Του Ν.3907/2011 (Α - 7) «Ίδρυση Υ̟ηρεσίας Ασύλου και Υ̟ηρεσίας Πρώτης Υ̟οδο-
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χής, ̟ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας ̟ρος τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/115/ΕΚ, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – µέλη για 

την ε̟ιστροφή των ̟αρανόµως διαµενόντων υ̟ηκόων τρίτων χωρών και λοι̟ές διατά-

ξεις». 

ε.  Του  Ν. 4281/2014 (Α – 160) «Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµί-

ας, οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».   

στ. Του άρθρου 10 της α̟ό 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α – 

184/2015). 

ζ. Του Π.∆. 102/2012 (Α – 169) «Οργάνωση και Λειτουργία Υ̟ηρεσίας Πρώτης Υ̟οδοχής 

στο Υ̟ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το 

άρθρο 110 του Ν. 4172/2013 (Α – 167) και τα άρθρα 121 – 122 του Ν. 4249/2014 (Α – 73).      

η. Του Π.∆.  178/2014 (Α΄- 281) «Οργάνωση Υ̟ηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας». 

θ. Του Π.∆. 25/2015 (Α΄- 21) «∆ιορισµός Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης, Υ̟ουργών, Α-

να̟ληρωτών Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών». 

ι.  Της υ̟’ αριθµ. 6481/2/83 α̟ό 30-3-2015 Α̟όφαση Πρωθυ̟ουργού και Υ̟ουργού Ε-

σωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραµµατέα 

∆ηµόσιας Τάξης του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης» (Υ-

Ο∆∆΄-198). 

ια. Της υ̟’ αρίθµ. 7004/3/67 α̟ό 19-5-2015 Α̟όφαση (Β΄- 979) «Μεταβίβασης αρµοδιο-

τήτων Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ε̟ί θεµά-

των Ελληνικής Αστυνοµίας σε υφιστάµενα υ̟ηρεσιακά όργανα». 

 ιβ. Της Α̟όφασης (ΕΕ) 2015/1523 του Συµβουλίου της 14ης Σε̟τεµβρίου 2015 για τη θέ-

σ̟ιση ̟ροσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς ̟ροστασίας υ̟έρ της Ιταλίας και της 

Ελλάδας.  

ιγ. Της Α̟όφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συµβουλίου της 22ας Σε̟τεµβρίου 2015 για τη θέ-

σ̟ιση ̟ροσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς ̟ροστασίας υ̟έρ της Ιταλίας και της 

Ελλάδας.    

ιδ. Της Κ.Υ.Α. µε αριθ. 2969/2015 (Β – 2602), ως και της Κ.Υ.Α. µε αριθ. 2970/2015, (Β – 

2602) και ειδικότερα των όρων 4α και 4β αυτών.  

ιε. Την υ̟’ αρίθµ. 6634/1-147524 α̟ό 8-1-2016 Κ.Υ.Α. ΄΄Σύστασης Κέντρου Πρώτης Υ̟ο-

δοχής και ̟ροσωρινών ∆οµών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων ̟ολι-

τών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάµο΄΄ (ΦΕΚ Β ΄- 10/2016).  
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2. Το υ̟’ αρίθµ. 690 α̟ό 26-2-2013 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων.  

3. Την υ̟’ αρίθµ. 2238 α̟ό 12-1-2016 Α̟όφαση κ. Υφυ̟ουργού Οικονοµίας Ανά̟τυξης και 

Τουρισµού ένταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων (Π.∆.Ε.) 2016, στη ΣΑΕ 050 µε 

κωδικό 2016 ΣΕ05000000 του έργου ̟ου αφορά στην δηµιουργία Κέντρων Υ̟οδοχής για 

την καταγραφή ̟ολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ̟ου δέχονται 

τις µεγαλύτερες ̟ροσφυγικές ροές και ειδικότερα στη Χίο και στη Σάµο (̟ροσέγγιση 

HOTSPOT).  

4. Το υ̟’ αρίθµ. 4/8809 α̟ό 30-12-2015 έγγραφο της Υ̟ηρεσίας Πρώτης Υ̟οδοχής σύµφω-

να µε το ο̟οίο εγκρίνεται η µελέτη του εν θέµατι έργου.  

5. Το γεγονός ότι:  

α.  Με α̟οφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 

(14&22/09/2015) για τη διαχείριση της ̟ροσφυγικής κρίσης, η ο̟οία ξε̟ερνά κάθε αντί-

στοιχη ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία α̟ό τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι τις µέρες µας, η Ελ-

λάδα έχει δεσµευθεί να κατασκευάσει και να λειτουργήσει ̟έντε (5) Κέντρα Ταυτο̟οίησης 

(Hot Spot), στα βασικά σηµεία εισόδου των ̟ροσφυγικών/µεταναστευτικών ροών στη 

χώρα µας, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, τη Λέρο και την Κω, µέχρι το τέλος του 

2015.  

β.  Τα Κέντρα Ταυτο̟οίησης είναι δοµές ̟ροσωρινής διαµονής (α̟ό 48 ως 72 ώρες), ό̟ου 

καταγράφονται, δια̟ιστεύονται ή/και ταυτο̟οιούνται οι ̟ρόσφυγες/µετανάστες. ∆ηµι-

ουργούνται και λειτουργούν µε ευθύνη του Ελληνικού Κράτους σε συνεργασία µε την 

Frontex, την Ευρω̟αϊκή Υ̟ηρεσία Υ̟οστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τη Europol, 

ενώ φυλάσσονται α̟ό την Ελληνική Αστυνοµία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

οι ταυτο̟οιηµένοι ̟ρόσφυγες/µετανάστες µεταφέρονται άµεσα και οργανωµένα στην 

ενδοχώρα, ̟ροκειµένου να αναχωρήσουν για τον τό̟ο ̟ροορισµού τους, ακολουθώντας 

τις διαδικασίες µετεγκατάστασης (relocation), ενώ για όσους δεν στοιχειοθετείται δικαίω-

µα ̟αραµονής δροµολογούνται οι νόµιµες διαδικασίες ε̟ιστροφής τους.  

γ. Οι ̟ρωτοφανείς ̟ροσφυγικές ροές ̟ρος την Ευρώ̟η καθιστούν κατε̟είγουσα την άµε-

ση και άρτια οργάνωση της διαδικασίας α̟ορρόφησής τους α̟ό τις ευρω̟αϊκές χώρες, 

̟ροκειµένου να ανακουφισθούν οι χώρες υ̟οδοχής, ό̟ως η Ελλάδα.  

δ.  Το 85% ̟ερί̟ου των νεοεισερχόµενων ̟ολιτών είναι ̟ρόσφυγες, και η χώρα µας δε-

σµεύεται τόσο α̟ό τη Συνθήκης της Γενεύης, ̟ου ̟ροβλέ̟ει ̟ως οι ̟ρόσφυγες δεν α̟ω-
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θούνται, αντίθετα τους ̟αρέχεται ανθρω̟ιστικός διάδροµος φιλοξενίας και µετεγκατά-

στασης, όσο και α̟ό το ευρω̟αϊκό και ελληνικό δίκαιο, ̟ου ̟ροβλέ̟ουν ̟ως στους ̟ρό-

σφυγες οφείλουµε υ̟οδοχή και φιλοξενία ̟ου θα διασφαλίζει την ̟ροστασία της αξιο-

̟ρέ̟ειας και των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων τους.  

ε. Η  ελληνική κυβέρνηση, αντα̟οκρινόµενη στις έκτακτες και α̟ρόβλε̟τες καταστάσεις 

̟ου έχουν δηµιουργηθεί στην ̟εριοχή, αναλαµβάνει όλες τις ̟ρωτοβουλίες για την κατε-

̟είγουσα αντιµετώ̟ιση του ̟ροσφυγικού ζητήµατος ̟ου υ̟ερβαίνει τη χώρα και α̟αιτεί 

̟ανευρω̟αϊκό σχέδιο για την οµαλή αντιµετώ̟ισή του.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους καθίσταται ε̟ιτακτική και κατε̟είγουσα η ανάγκη δηµι-

ουργίας Κέντρου Πρώτης Υ̟οδοχής στη Νήσο Χίο ̟ου δέχεται αθρόα είσοδο ̟ολιτών 

τρίτων χώρων, οφειλόµενη  σε γεγονότα α̟ρόβλε̟τα, ̟ου ανάγονται στη σφαίρα του δι-

εθνούς ̟εριβάλλοντος, χωρίς ευθύνη του ελληνικού δηµοσίου, λόγω των ο̟οίων ̟αρί-

σταται αναγκαία η εφαρµογή των κατ’ εξαίρεση ισχυουσών διατάξεων ε̟ί των δηµοσίων 

συµβάσεων, µε δια̟ραγµατεύσεις, χωρίς ̟ροηγούµενη δηµοσίευση ̟ροκήρυξης διαγωνι-

σµού.  

6. Την υ̟’ αρίθµ. 8039/55803/25-α α̟ό 30-12-2015 Α̟όφαση έγκρισης µελέτης του εν θέµα-

τι έργου.   

7. Την υ̟’ αρίθµ. 8039/55803/25-β α̟ό 12-1-2016 Α̟όφαση έγκρισης τευχών δηµο̟ράτη-

σης και σύναψης Σύµβασης µε δια̟ραγµάτευση για την εκτέλεση του εν θέµατι έργου.  

8. Την α̟ό 13-1-2016 ε̟ιστολή της εταιρείας «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.». 

9. Τα α̟ό 14-1-2016 Πρακτικά ∆ιεξαγωγής ∆ηµο̟ρασίας της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού (1η, 

2η και 3η φάση). 

10. Το α̟ό 15-1-2016 Πρακτικό Εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, µε το ο̟οίο ̟ροτεί-

νεται η κατακύρωσης του διαγωνισµού ̟ου διενεργήθηκε στις 14-1-2016 στην 1η µειοδό-

τρια εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» 

11. Την α̟ό 15-1-2016 Αναφορά του Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού. 

 

Α ̟ ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

1. Εγκρίνουµε τα α̟ό 14-1-2016 Πρακτικά ∆ιεξαγωγής ∆ηµο̟ρασίας καθώς και το 

α̟ό 15-1-2016 Πρακτικό Εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.   
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   2. Κατακυρώνουµε το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού υ̟έρ της 1ης µειοδότριας και 

α̟οδεκτής ̟ροσφοράς της εταιρείας ΄΄ LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.΄΄, µε 

µέση έκ̟τωση κατά την ̟ροσφορά Εµ: 30,54%, δηλαδή: 

∆α̟άνη εργασιών:                                     511.128,68 €, 

Γ.Ε&Ο.Ε.18%:                                              92.003,16 €, 

Συνολική δα̟άνη έργου:                           603.131,85 €, 

Α̟ρόβλε̟τα 15%:                                        90.469,78 €, 

Σύνολο:                                                      693.601,62 €, 

Αναθεώρηση:                                                    694,59 €, 

Σύνολο δα̟άνης του έργου:                       694.296,21 €,  

Φ.Π.Α. 23%:                                                159.688,13 €, 

Γενικό σύνολο δα̟άνης του έργου:          853.984,34 €.  
 

3. Α̟ορρί̟τονται ως αβάσιµες οι αιτιάσεις της εταιρείας «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.», ό̟ως δια-

τυ̟ώνονται στην α̟ό 13-1-2016 ε̟ιστολή της, δεδοµένου ότι ε̟τά (7) α̟ό τις δεκατέσσερις 

(14) ̟ροσκληθείσες εταιρείες εξέδωσαν την ανάλογη εγγυητική ε̟ιστολή και κοστολόγη-

σαν το έργο στο εν λόγω χρονικό διάστηµα.    

4. Να κληθεί εγγράφως ο µειοδότης ̟ροκειµένου να ̟ροσέλθει στην Υ̟ηρεσία, για την 

υ̟ογραφή της σχετικής Σύµβασης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

  ∆ηµήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
  
1. Γεν. ∆/νση Οικονοµικού και Ε̟ιτελικού Σχεδιασµού  
 ∆/νση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχ/σης  
 ΕΝΤΑΥΘΑ 
2. Υ̟ηρεσία Πρώτης Υ̟οδοχής  
 Συγγρού 83 
 117 45  ΑΘΗΝΑ  
3. Μέλη Ε̟ιτρο̟ών  
 Τακτικά Μέλη  
 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Υ/Α΄ Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικό σ 
 ∆ΗΜΠΑΛΑ Ελένη Υ/Α΄ Ε.Κ. – Το̟. Μηχανικός  
 ΚΟΛΑΪΤΗΣ Φίλι̟̟ος Π.Υ./Τ.Ε. Μηχανικών  
 ΕΝΤΑΥΘΑ  
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 Ανα̟ληρωµατικά Μέλη  

 ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ∆ιονύσιος Α/Β΄ Ε.Κ. – Ηλ. Μηχανικός 
 ΙΣΚΟΥ Άννα  Π.Υ./Π.Ε. Μηχανικών 
 ΜΠΟΖΙΚΑΣ Χρήστος Π.Υ./ ∆.Ε. Μηχανολόγων  
 ΕΝΤΑΥΘΑ 
4. ∆ΙΑΚΤΩΡ Α.Ε.  
 Μ. Αλεξάνδρου 69  
 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ 
5. ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
 Ερµού 25  
 145 64  ΚΗΦΙΣΙΑ  
6. ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.  
 Τ. Φιλήµονος 15 
 115 21 ΑΘΗΝΑ  
7. ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ  
 Θέση Γιάκουµη  
 196 00 ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
8. Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.  

 Ι. ∆ραγάτση 2 

 115 35  ΠΕΙΡΑΙΑ 

9. ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.  

 Νυµφαίου 4  

 115 28 ΙΛΙΣΣΙΑ  

10. ΠΡΟΕΤ Α.Ε.  

 Αµαρουσίου – Χαλανδρίου 16 

 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
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