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ΘΕΜΑ:   Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8039/5673Α/10-ξε/6-3-2017 έγγραφο του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. 

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

 (4) 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)». 

 (5) Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 31037/10.2.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: 
«Κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στην νήσο Κω». 

 

Κύριε Γενικέ, 

Μετά τις συνεχιζόµενες προσπάθειες του ΣΑΤΕ, όπως προκύπτει από τις 1-5 σχετικές 
επιστολές µας ήδη από το 2012, για διαφανείς διαδικασίες κατά την ανάθεση των έργων µε 
τον χαρακτήρα του επείγοντος, όπως τα έργα που απαιτούνται να κατασκευάζονται, ως 
αποτέλεσµα του προσφυγικού / µεταναστευτικού πληθυσµού, λάβατε την πρωτοβουλία να 
αποστείλετε έγγραφο στις Εργοληπτικές Οργανώσεις προκειµένου τα µέλη τους να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κατασκευή τέτοιων έργων, ώστε να καταρτιστεί 
επικαιροποιηµένος κατάλογος ενδιαφεροµένων.  

Ο ΣΑΤΕ κρίνει ότι επί της αρχής η ως άνω πρωτοβουλία σας είναι θετική, υπέρ της 
διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων.  

Ο Σύνδεσµος έχει προτείνει στα Μέλη του να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
λαµβάνοντας υπόψη ότι τα έργα απαιτούν µεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης, σοβαρή οικονοµική 
ευχέρεια, λόγω της ανάγκης προµήθειας υλικών µεγάλου ποσού µε ίδια χρηµατοδότηση, 
καθώς και ικανότητα άµεσης κινητοποίησης.  

Κατόπιν εισερχόµενων διαµαρτυριών µελών µας οφείλουµε να σας ζητήσουµε να 
µεριµνήσετε,  ώστε στο εν λόγω Μητρώο να εγγράφονται και επιχειρήσεις µικρότερων 
τάξεων του ΜΕΕΠ, για έργα χαµηλότερου προϋπολογισµού, που εδρεύουν πλησίον των 
τόπων εκτέλεσης των έργων και ως εκ τούτου εµφανίζουν ένα, επί της αρχής, καλύτερο 
επίπεδο άµεσης κινητοποίησης. 

Με τιµή, 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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