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Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τον Υπουργό Τουρισμού 

Θέμα: Η «Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας 

Ναυαγίου Ζακύνθου» προβαίνει σε αναθέσεις για τη φύλαξη εγείροντας 

ερωτηματικά 

Στις 17.12.2021, με ακόμα μία νυχτερινή τροπολογία, το υπ. Τουρισμού συστήνει πενταμελή 

Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία, με 

fast-track διαδικασίες, «δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής 

νομοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών» 

επί παντός του επιστητού στη ζώνη αιγιαλού, με σκοπό κυρίως να σώσει το κουφάρι του πλοίου 

«Παναγιώτης». Σύμφωνα με την παρ. 5 της νυχτερινής τροπολογίας/τροποποίησης, στις 

31.10.2022  έληγε η ανωτέρω δυνατότητα της Επιτροπής. Στις 27.09.2022 παρατάθηκε η 

δυνατότητα απευθείας και κατα παρέκκλιση κάθε νομοθεσίας ανάθεση της εν λόγω Επιτροπής 

έως τις 31.12.2022, και βλέπουμε… 

Στις 10.06.2022, ο υπ. Τουρισμού Β. Κικίλιας δηλώνει ότι το υπουργείο έχει εξασφαλίσει το 

κονδύλι από το υπ. Οικονομικών για έργα και παρεμβάσεις ύψους 2.700.000 ευρώ ενώ  ο 

πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας ο ήδη τρέχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Λαέρτης» 

(Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων) για το Ναυάγιο αμφιβάλλει για την επάρκεια και ποιότητα των μελετών και των 

προγραμματισμένων έργων. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο εκπρόσωπος των ξενοδόχων στην Επιτροπή Ναυαγίου, στέλνει 

email στο υπ. Τουρισμού και προτείνει τρεις συγκεκριμένες εταιρείες φύλαξης. Στις 19.07.2022, 

το υπ. Τουρισμού αποφασίζει τελικά να αναθέσει στην «Delta Solution ΙΚΕ με έδρα την Αθήνα» 

τη φύλαξη του Ναυαγίου από 19.7.2022 έως 12.08.2022, η οποία έδωσε προσφορά 37.200 ευρώ 

για το διάστημα αυτό. Με κοινοβουλευτική μας παρέμβαση διαπιστώθηκε τελικά ότι επί επτά 

μήνες η μόνη ανάθεση που έγινε από την Επιτροπή του Ναυαγίου αφορούσε στη φύλαξη.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Για ποιους λόγους εξαιρέθηκαν από το email Τσουρουνάκη οι εταιρείας φύλαξης 

που δραστηριοποιούνται και έχουν έδρα τη Ζάκυνθο; 

2. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι τρεις εταιρείες που προσκλήθηκαν; 

3. Ποια είναι η εταιρεία φύλαξης Delta Solution IKE, με έδρα την Αθήνα, που 

προσκλήθηκε από τον Υπουργό Τουρισμού να καταθέσει προσφορά, αφού όπως 
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αποδείχθηκε η μοναδική εταιρεία με έδρα τη συγκεκριμένη έδρα (Delta Solutions 

Floor- Wall- Window) πουλάει πλακάκια, ταπετσαρίες τοίχου και μοκέτες; 

4. Ποιος έλεγξε αν πραγματοποιήθηκε το έργο της φύλαξης στην περιοχή αφού τα 

υποτιθέμενα μέλη της Επιτροπής δηλώνουν άγνοια μέχρι σήμερα,  και αφού 

κανένας ποτέ δεν τους ενημέρωσε; 

5. Με ποιον τρόπο θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι του έργου φύλαξης του Ναυαγίου 

Ζακύνθου αφού κανένας ποτέ δεν υπέγραψε για την παραλαβή του; 

Αιτούμαστε την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Το από 9/6/2022 email του δημοτικού Συμβούλου, ξενοδόχου και μέλους της 

επιτροπής κ. Γιώργου Τσουρουνάκη. 

2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1020/6833/37-β 7-6-2022 επιστολή του ΑΤ Αλυκών. 

3. Την υπ' αριθ. εισ. 24/29-6-2022 οικονομική προσφορά της DELTA SOLUTION 

IKE. 

4. Τα υπ΄ αριθ. 32/18-7-2022 και 34/19-7-2022  εισερχόμενα έγγραφα με 

αποστολέα την ΠΙΝ, σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου της φύλαξης. 

5. Την από 20/7/2022 σύμβαση μεταξύ της DELTA SOLUTION IKE και της 

Επιτροπής. 

6. Το από 15/8/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της DELTA SOLUTION IKE με το οποίο 

γνωστοποίησε στην επιτροπή την οικονομική της προσφορά. 

7. Τα υπ' αριθ. 295482/6.7.2022 και 296927/7/7/2022 έγγραφα του ΣΕΠΕ προς την 

Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας Ναυαγίου 

Ζακύνθου. 

8. Την Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα που σάς προσκόμισε η DELTA 

SOLUTION IKE. 

9. Τα Πρακτικά των 6 πρώτων Συνεδριάσεων της Επιτροπής υπογεγραμμένα από 

όλα τα μέλη. 

10. Τα ονόματα όλων των εργαζομένων στη φύλαξη συνοδευόμενα και από σχετική 

βεβαίωση των ΕΦΚΑ και ΣΕΠΕ Ζακύνθου. 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Σοφία Σακοράφα 

 




