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Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.213 

Προς 

Το Δήμαρχο Κω, κ. Γεώργιο Κυρίτση 

 

Κοινοποίηση: 

-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου, κ. Νικόλαο Θεοδωρίδη 

-Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της νήσου Κω, κ. Αντώνιο Κρητικό   

-Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω,  κα Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη  

 

Θέμα: Λήψη αποφάσεων εκτέλεσης έργων  για την αποκατάσταση βλαβών από το 

σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 

 

Κύριε Δήμαρχε, 

Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη 

διαμαρτυρία μας για  τη διαδικασία που έχετε ακολουθήσει για την κατασκευή των  

έργων  με τίτλους: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης 

Ιουλίου 2017-Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου 

Κω», «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017-

αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου  Ιπποκρατείου Λυκείου Κω» 

και  «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017-

αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου  Γενικού  Λυκείου Κω».   

Συγκεκριμένα τα μέλη μας διαμαρτύρονται, γιατί έργα συνολικού 

προϋπολογισμού 2.830.000 ευρώ  περίπου, πρόκειται να κατασκευαστούν,  χωρίς 

δημοσίευση σχετικής διακήρυξης, με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού 

εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2γ Ν. 

4412/2016.  

Όπως γνωρίζετε,  με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται η προσφυγή στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αν, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε απρόβλεπτα γεγονότα, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις λοιπές διαδικασίες με  

διαπραγμάτευση.  

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, δεδομένου ότι ο καταστροφικός σεισμός  

καταγράφηκε  στο νησί την 21ης Ιουλίου 2017,  υπήρχε επαρκής χρόνος μέχρι σήμερα  

για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο Νόμο για τη δημοσίευση  και 

δεν υφίσταται πλέον «κατεπείγουσα ανάγκη».  

Παραβιάζονται λοιπόν  οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της 

διαφάνειας,  σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται να περιορίζεται το δικαίωμα 

συμμετοχής των ενδιαφερομένων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και να καλούνται   
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να υποβάλλουν οικονομική προσφορά συγκεκριμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, ως  

οι μόνες ικανές και  κατάλληλες για την κατασκευή των  υπόψιν έργων, αφού δεν 

συντρέχουν πλέον  οι προϋποθέσεις του κατεπείγοντος. 

Κατόπιν αυτών ζητούμε τη διεξαγωγή ανοικτών  διαγωνισμών  για την 

ανάδειξη αναδόχων  κατασκευής των  υπόψιν έργων. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 


