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Αθήνα, 1Η  Φεβρουαρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.373 

Προς 

Το Δήμαρχο Κω, κ. Γεώργιο Κυρίτση 

 

Κοινοποίηση: 

-Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου, κ. Νικόλαο Θεοδωρίδη 

-Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιο Χατζημάρκο   

-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  υπ΄αριθμ. πρωτ. 213/18.01.2018   επιστολή  της Ένωσής μας   

εκφράσαμε την  αντίθεσή 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»,  χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης, με πρόσκληση περιορισμένου 

αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 

παρ. 2γ Ν. 4412/2016 και ζητήσαμε τη διεξαγωγή ανοικτών  διαγωνισμών  για την 

ανάδειξη αναδόχων  κατασκευής των  υπόψιν έργων.  

           Παρά ταύτα και παρά τις προειδοποιήσεις μας, την επομένη ημέρα συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σας και ομόφωνα 

αποφάσισε  την ανάθεση των έργων σε καθένα σε μία από τις πέντε εταιρείες που 

είχαν προσκληθεί και για τα τρία έργα, με άγνωστα για εμάς κριτήρια, ως  οι μόνες 

ικανές και  κατάλληλες για την κατασκευή τους.  

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το αναρτηθέν στο διαδίκτυο πρακτικό της 

προαναφερομένης συνεδρίασης,  ουδεμία διαδικασία διαπραγμάτευσης έλαβε χώρα 

και οι συμβάσεις ανατέθηκαν με πολύ χαμηλό ποσοστό εκπτώσεων σε σχέση με αυτές 



 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80 ΑΘΗΝΑ,  ΤΗΛ.: 210 3614 978 , FAX : 210 364 1402 
23 ASKLIPIOU str. GR 106 80 ATHENS, TEL : +30210 361 4978, FAX : +30210 364 1402 

E-mail : info@pedmede.gr  Internet : http://www.pedmede.gr 
 

 

 

που επιτυγχάνονται στις ανοικτές διαδικασίες.   

Παραβιάστηκαν συνεπώς οι αρχές της διαφάνειας και του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και περιορίστηκε  το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων που 

έχουν τα νόμιμα προσόντα, χωρίς κανένα λόγο, αφού πρόκειται για συνήθη έργα 

χωρίς ιδιαιτερότητα στην κατασκευή τους. Επιπλέον, η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε,  ανήκει στη δικαιοδοσία του ελέγχου των  Επιθεωρητών Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Κατόπιν αυτών ζητούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προς άρση των ως 

άνω παρατυπιών. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

         Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


