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ΠΡΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς την κοινοποίηση

- Το Λιµενικό Ταµείο
Καλύµνου
- Τον ∆ήµο Καλύµνου
Υπόψη ∆ηµάρχου

ΚΟΙΝ.:

-Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Χ. Καστανίδη
-Υπουργό
Υποδοµών,
∆ικτύων, κ. Ι. Ραγκούση

Μεταφορών

και

- Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αιγαίου κ. Φ. Χατζηµιχάλη
-Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
κ. Λ. Ρακιντζή

ΘΕΜΑ: Παράνοµη διαδικασία ανάθεσης έργου Επισκευή Κρηπιδότοιχου Λιµένα
Καλύµνου για την ασφαλή χρησιµοποίησή του από την ακτοπλοΐα
Άρνηση χορήγησης στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τον Σύνδεσµο

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’αριθµ. 23364/19-5-2011/επιστολή µας
2. Η υπ’αριθµ. 23364Α/02-06-2011/επιστολή µας
Κύριοι
Σας γνωστοποιούµε ότι ο Σύνδεσµός µας µε οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου καταγγέλλει και ζητά την ακύρωση των απευθείας αναθέσεων ή ανάθεσης µε
πρόσκληση περιορισµένου αριθµού εργοληπτών πλην των περιπτώσεων που συντρέχει
πραγµατικά κατεπείγουσα ανάγκη.
Προκειµένου να διαπιστώσουµε εάν όντως υφίσταται η έννοια του κατεπείγοντος που
προβλέπεται αυστηρά από την νοµοθεσία, ζητήσαµε από σας µε τις ανωτέρω σχετικές
επιστολές επανειληµµένα να µας χορηγήσετε άµεσα τα ακόλουθα στοιχεία των έργων του
θέµατος:
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1. ∆ιακήρυξη
2. Απόφαση έγκρισης συγκεκριµένου τρόπου δηµοπράτησης από την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
3. Πλήρη φάκελο Τεχνικής Μελέτης
4. Προϋπολογισµό Μελέτης
5. Τιµολόγιο Μελέτης
6. Τεχνική Περιγραφή
7. ∆ιαδικασία επιλογής προσκαλούµενων επιχειρήσεων

Μέχρι σήµερα παρά και τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις µας καµία σχετική πληροφορία
δεν έχει έλθει στον Σύνδεσµό µας. Επειδή δεν µπορούµε να διανοηθούµε ότι είστε αντίθετος
µε την δηµοσιότητα και την διαφάνεια στον ευαίσθητο τοµέα των έργων, σας καλούµε και
πάλι να ορίσετε ηµεροµηνία εντός της τρέχουσας εβδοµάδας, για την παραλαβή των
ανωτέρω στοιχείων.
Σε περίπτωση που και πάλι αγνοήσετε το αίτηµά µας βάσει σχετικής απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ, θα ζητηθεί η εισαγγελική συνδροµή για την χορήγησή
τους και αν τυχόν έχει λάθρα προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης θα αναζητηθούν οι
προβλεπόµενες ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες από όσους εµπλέκονται σε τυχόν
τέτοιες παράνοµες ενέργειες και διαδικασίες.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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