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    Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

 

   Θέμα: « Δήμος Αθηναίων. Προκήρυξη διαγωνισμών κατά παρέκκλιση της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.» 

                                                          
 

    Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/05/2020, κάλεσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις στην περιοχή 

του κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, τονίζοντας  ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, εκμεταλλευόμενες τη μειωμένη κίνηση 

των οχημάτων λόγω της πανδημίας, αποτελούσαν παράλληλα την πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου 

του «Μεγάλου Περίπατου», το οποίο θα ερχόταν προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση της 

δοκιμαστικής φάσης. Στο  σχετικό εισηγητικό  μάλιστα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ρητά ότι «σε πρώτο στάδιο, η πιλοτική εφαρμογή των 

μέτρων θα μπορεί να υλοποιηθεί με προσωρινά και γρήγορα μέτρα χαμηλού κόστους που θα 

δίνουν την αίσθηση των ωφελειών και θα σηματοδοτούν την αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου 

στις περιοχές παρέμβασης». 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8203

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/7/2020



                                                       

 

 

     Δυστυχώς για τις τσέπες των δημοτών, για τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά και για την ίδια 

την υλοποίηση του έργου, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/05/2020 

εισήχθησαν προσκλήσεις για δυο μειοδοτικούς διαγωνισμούς συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ 

περίπου, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ , κάνοντας εμφανές- τόσο 

όσο από τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού όσο και από το υπέρογκο κόστος τους- ότι δεν 

συνάδουν ούτε με την πιλοτική εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, 

αλλά ούτε και  με τον έκτακτο χαρακτήρα αντιμετώπισης της πανδημίας.  

     Συνεπώς, οι εν λόγω διαγωνισμοί καταχρηστικώς προκηρύχθηκαν κατά παρέκκλιση της 

ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, ενώ  τίθεται εν αμφιβόλω κατά πόσο οι 

συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων είναι 

σύμφωνες με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, ενώ παράλληλα 

δημιουργούνται σκιές  διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναξιοκρατίας και έλλειψης λογοδοσίας 

εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, καθώς εν προκειμένω επιλέχθηκε αποκλειστικά η διαδικασία της 

εισαγωγής οικονομικής επιτροπής και όχι επιπροσθέτως η ανοικτή διαβούλευση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,. 

 

         

 

   Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1) Θα προβεί σε νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία θα θέτει ως προϋπόθεση  για την έγκριση 

των μεγάλων έργων ΟΤΑ την ανοικτή διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο 

την εφαρμογή των διαγωνιστικών διαδικασιών της Οικονομικής Επιτροπής; 

2) Με ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα διασφαλίζεται ότι όλοι οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί 

θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εθνικό ενωσιακό δίκαιο; 
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