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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης και παράτασης χρόνου περαίωσης
του έργου «∆ηµιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή
πολιτών τρίτων χωρών στη Χίο (Hotspot)», προϋπολογισµού 423.183,42
Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις :
α. Του Ν. 2800/2000 (Α - 41) για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης και του Π.∆. 184/2009 (Α - 213) για τη σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως τροποποιήθηκαν 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 Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α – 98).
γ. Του Ν. 3669/2008 (Α - 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», όπως ισχύουν.
δ. Του Ν.3907/2011 (Α - 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
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2008/115/ΕΚ, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – µέλη για την
επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις».
ε. Του Ν. 4281/2014 (Α – 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
στ. Του άρθρου 10 της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α –
184/2015), όπως κυρώθηκε και ισχύει µε το ν. 4366/2016 (Α – 18).
ζ. Του Π.∆. 102/2012 (Α – 169) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» όπως τροποποιήθηκε
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 Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας».
θ. Του Π.∆. 25/2015 (Α΄- 21) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ι. Της υπ’ αριθµ. 6481/2/83 από 30-3-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης»
(ΥΟ∆∆΄-198).
ια. Της υπ’ αρίθµ. 7004/3/67 από 19-5-2015 Απόφαση (Β΄- 979) «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεµάτων Ελληνικής Αστυνοµίας σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα».
ιβ. Της Απόφασης (ΕΕ) 2015/1523 του Συµβουλίου της 14ης Σεπτεµβρίου 2015 για τη
θέσπιση προσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και
της Ελλάδας.
ιγ. Της Απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2015 για τη
θέσπιση προσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ 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 υπ’ αρίθµ. 6634/1-147524 από 8-1-2016 Κ.Υ.Α. ΄΄Σύστασης Κέντρου Πρώτης
Υποδοχής και προσωρινών ∆οµών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων
πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάµο΄΄ (ΦΕΚ Β ΄- 10/2016).
2. Το υπ’ αρίθµ. 690 από 26-2-2013 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
3. Την υπ’ αρίθµ. 2238 από 12-1-2016 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονοµίας Ανάπτυξης
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και Τουρισµού ένταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 2016, στη ΣΑΕ
050 µε κωδικό 2016 ΣΕ05000000 του έργου που αφορά στην δηµιουργία Κέντρων Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που
δέχονται τις µεγαλύτερες προσφυγικές ροές και ειδικότερα στη Χίο και στη Σάµο (προσέγγιση HOTSPOT).
4. Το υπ’ αρίθµ. 4/8809 από 30-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σύµφωνα µε το οποίο εγκρίνεται η µελέτη του εν θέµατι έργου.
5. Το γεγονός ότι:
α.

Με αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(14&22/09/2015) για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, η οποία ξεπερνά κάθε αντίστοιχη προηγούµενη εµπειρία από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι τις µέρες µας, η Ελλάδα έχει δεσµευθεί να κατασκευάσει και να λειτουργήσει πέντε (5) Κέντρα Ταυτοποίησης (Hot Spot), στα βασικά σηµεία εισόδου των προσφυγικών/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 Ταυτοποίησης είναι δοµές προσωρινής διαµονής (από 48 ως 72 ώρες),
όπου καταγράφονται, διαπιστεύονται ή/και ταυτοποιούνται οι πρόσφυγες/µετανάστες.
∆ηµιουργούνται και λειτουργούν µε ευθύνη του Ελληνικού Κράτους σε συνεργασία µε την
Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τη Europol,
ενώ φυλάσσονται από την Ελληνική Αστυνοµία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
οι ταυτοποιηµένοι πρόσφυγες/µετανάστες µεταφέρονται άµεσα και οργανωµένα στην ενδοχώρα, προκειµένου να αναχωρήσουν για τον τόπο προορισµού τους, ακολουθώντας
τις διαδικασίες µετεγκατάστασης (relocation), ενώ για όσους δεν στοιχειοθετείται δικαίωµα παραµονής δροµολογούνται οι νόµιµες διαδικασίες επιστροφής τους.
γ. Οι πρωτοφανείς προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη καθιστούν κατεπείγουσα την
άµεση και άρτια οργάνωση της διαδικασίας απορρόφησής τους από τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειµένου να ανακουφισθούν οι χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα.
δ. Το 85% περίπου των νεοεισερχόµενων πολιτών είναι πρόσφυγες, και η χώρα µας δεσµεύεται τόσο από τη Συνθήκης της Γενεύης, που προβλέπει πως οι πρόσφυγες δεν
απωθούνται, αντίθετα τους παρέχεται ανθρωπιστικός διάδροµος φιλοξενίας και µετεγκατάστασης, όσο και από το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, που προβλέπουν πως στους
πρόσφυγες οφείλουµε υποδοχή και φιλοξενία που θα διασφαλίζει την προστασία της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους.
ε. Η ελληνική κυβέρνηση, ανταποκρινόµενη στις έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις
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που έχουν δηµιουργηθεί στην περιοχή, αναλαµβάνει όλες τις πρωτοβουλίες για την κατεπείγουσα αντιµετώπιση του προσφυγικού ζητήµατος που υπερβαίνει τη χώρα και απαιτεί πανευρωπαϊκό σχέδιο για την οµαλή αντιµετώπισή του.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους καθίσταται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη δηµιουργίας Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Νήσο Χίο που δέχεται αθρόα είσοδο πολιτών
τρίτων χώρων, οφειλόµενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, που ανάγονται στη σφαίρα του διεθνούς περιβάλλοντος, χωρίς ευθύνη του ελληνικού δηµοσίου, λόγω των οποίων παρίσταται αναγκαία η εφαρµογή των κατ’ εξαίρεση ισχυουσών διατάξεων επί των δηµοσίων
συµβάσεων, µε διαπραγµατεύσεις, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.
6. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-α από 30-12-2015 Απόφαση έγκρισης µελέτης του εν θέµατι έργου.
7. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-β από 12-1-2016 Απόφαση έγκρισης τευχών δηµοπράτησης και σύναψης Σύµβασης µε διαπραγµάτευση για την εκτέλεση του εν θέµατι έργου.
8. Την από 13-1-2016 επιστολή της εταιρείας «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.».
9. Τα από 14-1-2016 Πρακτικά ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (1η,
2η και 3η φάση).
10. Το από 15-1-2016 Πρακτικό Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε το οποίο προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 14-1-2016 στην 1η µειοδότρια εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
11. Την από 15-1-2016 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.
12. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-ιη από 15-1-2016 Απόφαση κατακύρωσης του έργου υπέρ της 1ης µειοδότριας και αποδεκτής προσφοράς της εταιρείας ΄΄LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.΄΄, µε µέση έκπτωση κατά την προσφορά Εµ = 30,54% και
συµβατικό τίµηµα 853.984,34 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
13. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-κθ από 1-2-2016 Σύµβαση του έργου, συµβατικού ποσού 853.984,34 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), µε προθεσµία εκτέλεσης τις είκοσι
(20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης.
14. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-λα από 1-2-2016 Απόφαση ορισµού επιβλεπόντων.
15. Την από 16-2-2016 επιστολή της εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY
S.A.» µε την οποία υποβάλλεται αίτηµα παράτασης του έργου κατά είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες.
16. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-µζ από 20-2-2016 Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου κατά είκοσι (20) ηµερολογιακές
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ηµέρες, ήτοι µέχρι 11-3-2016.
17. Τον από 8-3-21016 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
18. Το γεγονός ότι ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί
έλαττον ποσότητες εργασιών της αρχικής σύµβασης οι οποίες κρίνονται απαραίτητες
για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
19. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-ξβ από 9-3-2016 Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
20. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-ξγ από 9-3-2016 Απόφαση έγκρισης µελέτης εργασιών
1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου.
21. Την υπ’ αρίθµ. 8039/55803/25-νη από 9-3-2016 Εισήγηση της Προϊσταµένης Αρχής
στο Τεχνικό Συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για έγκριση ανάθεσης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης στην εταιρία «LATERN CONSTRUSTION COMPANY S.A.»
22. Την από 15-3-2016 Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (4η Συνεδρία, Πράξη 2η), µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα: «Για την έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της 1ης Συµπωµατικής Σύµβασης Εργασιών
του έργου : ΄΄∆ηµιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων
χωρών στη Χίο (Hotspot)΄΄, στην ανάδοχο εταιρεία ΄΄LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.΄΄, προκειµένου να προβεί στην κατασκευή συνολικά 46 νέων εργασιών που
περιλαµβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. και στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, ύψους
423.183,42 € εκ των οποίων, 344.051,56 €, περιλαµβανοµένης της έκπτωσης 30,54%
της αρχικής σύµβασης, για εργασίες, συµπεριλαµβανοµένου του Γ.Ε. & Ο.Ε., για αναθεώρηση 0 € και για κάλυψη Φ.Π.Α. 79.131,86 €»
23. Το γεγονός οτι:
α. Υφίστανται οι απαιτούµενες πιστώσεις.
β. Καθίσταται αναγκαία η έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης και της παράτασης των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης για την
ολοκλήρωση του έργου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

Εγκρίνουµε την υπογραφή της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου «∆ηµι-

ουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Χίο
(Hotspot)», εκτελούµενου από την «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», συνολικής δαπάνης 423.183,42 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
2.

Εγκρίνουµε συνολική παράταση του έργου κατά δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες,

χρόνος που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συµπληρωµατικής
Σύµβασης του έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
∆ηµήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.

2.

3.

4.

Γεν. ∆/νση Οικονοµικού και Επιτελικού Σχεδιασµού
∆/νση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχ/σης
ΕΝΤΑΥΘΑ
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Συγγρού 83
117 45 ΑΘΗΝΑ
Επιβλέποντες Έργου
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ανθ/µος Ε.Κ. – Πολ. Μηχ. ∆οµ. Έργων
ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ∆ιονύσιος Α/Β΄ Ε.Κ. – Ηλ. Μηχανικός
ΕΝΤΑΥΘΑ
CONSTRUCTION COMPANY S.A.
Αλίµου 100
164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6

