
 

Αθήνα, 04/06/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

   

   

Θέμα: «Απευθείας αναθέσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»  

 

Σε συνέχεια της από 1/6/2020 ερώτησής μου, με θέμα «Υπόνοια κακοδιαχείρισης και 

οικονομικών ατασθαλιών σε έργα κατασκευής δομών προσφύγων» (Α.Π. 6997) 

ενημερωθήκαμε από σχετικά δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ότι έχει συναφθεί 

σύμβαση μεταξύ του γραφείου του Υπουργού και εταιρείας παροχής υπηρεσιών 

διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, για την απομαγνητοφώνηση με σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών του Υπουργού και του γραφείου του. Το συνολικό τίμημα είναι 24.800 ευρώ, 

ακριβώς δηλαδή κάτω από το όριο που προβλέπεται για τις απευθείας αναθέσεις, και η 

διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες.  

Προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός πως όλες οι έως τώρα αναθέσεις του παρόντος 

Υπουργείο, αλλά και των υπολοίπων, ως εκ δια μαγείας, κυμαίνονται πάντα κάτω του ορίου 

των 25.000€ ώστε να μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση για κάθε έργο ή υπηρεσία. 

Μοιάζει, θα έλεγε, κανείς πως η κυβέρνηση φοβάται την προκήρυξη διαγωνισμών και έτσι 

καταφεύγει πάντα στη σύναψη συμβάσεων, με κόστος ελάχιστα κάτω από το 

θεσμοθετημένο όριο. 

Η συγκεκριμένη σύμβαση έρχεται να συμπληρώσει μια πληθώρα άλλων, όπως για 

παράδειγμα η απευθείας ανάθεσης του Υπουργείου ύψους 136.400 ευρώ, ως δαπάνη για 

υπηρεσίες συμβούλων των αναθέσεων. Συγκεκριμένα, στη σύμβαση αναφέρεται ότι η 

δαπάνη αφορά «υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

υποστήριξη του Υπουργείου και της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την ανάθεση και 

χρηματοδότηση των συμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία δομών του αρ. 8 του 
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ν.4375/2016». 

Αλλά και ο διαγωνισμό σύμβασης, ύψους 396.800 ευρώ, πριν λίγο καιρό, για μεταφορά 

από τα νησιά στην ενδοχώρα προσφύγων και μεταναστών (οι οποίοι διέμεναν εκτός ΚΥΤ), 

έγινε με μία μόνο ακτοπλοϊκή εταιρεία ως μοναδικό συμμετέχοντα και με πλοία κατά κύριο 

λόγο κλειστού τύπου (καταμαράν), διαγωνισμός που μοιάζει φωτογραφικός, απλώς λόγω 

του κόστους δεν μπορούσε να γίνει με απευθείας ανάθεση. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία μολονότι το τίμημα που ζήτησε 

για τις εν λόγω υπηρεσίες είναι εξαιρετικά υψηλό;  

2. Τι ανάγκες θα καλύψει, εκτός από την απομαγνητοφώνηση υπουργικών ομιλιών και 

συνεντεύξεων; 

3. Γιατί ήταν τόσο επιτακτική η ανάγκη άμεσης κάλυψης των αναγκών αυτών ώστε να 

οδηγηθεί το Υπουργείο στην απευθείας ανάθεση κι όχι στη λύση της προκήρυξης 

διαγωνισμού;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




