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Ρόδος, 18/1/2018 
Αποστολή με ηλ. ταχ/μείο & τηλ/πία 
Αρ. πρωτ.: Οίκ. 14 
Προς: Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. 
Χατζημάρκο 
Πλατ. Ελευθερίας 1, α’ όροφος 
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ταχυδρομείο & τηλ/πία: 2241360531) 
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- Α.Δ.Α., υπόψη κ. Ν. Θεοδωρίδη 
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info@sate.gr 
- Πανελλήνια Ένωση Διπλ. Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημ. Έργων info@pedmede.gr 
 

Θέμα: Παροχή ενημέρωσης και στοιχείων για το διαγωνισμό της Π.Ν.Αι. που αφορά            
διαγωνισμό της για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED 
Σχετ.: - α.π. 31956/2712/2017) τού Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών που          
στάλθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- α.π. 201/17.1.2018 τής Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών       
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

 
Κύριε Περιφερειάρχη, 
 

με αφορμή  
α) τα έγγραφα (με α.π. 31956/2712/2017) τού Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών          

Εταιριών και α.π. 201/17.1.2018 τής Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών         
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων που στάλθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στα           
οποία περιλαμβάνονται σοβαρές παρατηρήσεις και καταγγελίες που θίγουν το κύρος          
διαγωνισμού στον οποίο προχωρά η Π.Ν.Αι. στις 26.1.2018 με θέμα «Προμήθεια και            
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED» και  

β) επειδή δεν έχω καμία ενημέρωση για την οργάνωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού            
από υπεύθυνο στέλεχος τής Π.Ν.Αι.,  

ζητώ άμεσα τα παρακάτω:  

https://docs.google.com/document/d/1bWbHk-r_d6my-8zfotk3GzLMRZXg8dphNDLlZd67Q70/  
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α) τις απαντήσεις που δόθηκαν στις παρατηρήσεις και στις καταγγελίες των παραπάνω            
εγγράφων, δηλ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πανελλήνιας          
Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 

β) την αλληλογραφία (εσωτερική και εξωτερική) που πραγματοποιήθηκε στις αρμόδιες          
Υπηρεσίες από στελέχη τής Π.Ν.Αι. και αφορά το διαγωνισμό, 

γ) εάν προτίθεστε προσωπικά λόγω της θεσμικής θέσης σας και εφόσον έχετε λάβει ήδη              
πλέον γνώση τού περιεχομένου των παραπάνω καταγγελιών, να λάβετε όλα τα μέτρα            
διαφάνειας, να αναστείλετε και να αναπροκηρύξετε το διαγωνισμό με νέους όρους, ώστε να             
μην υπάρχουν σκιές και ερωτηματικά για να προστατεύσετε το γενικό δημόσιο συμφέρον, ή             
προτίθεστε τελικά με γνώση όλων των παραπάνω να συνεχίσετε τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Αναμένω απάντησή σας. 
Ρόδος, 18.1.2018 
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