
 

 

ΑΘΗΝΑ, 17 Οκτωβρίου 2014 

Αριθ. Πρωτ. : 838 

ΠΡΟΣ :  1.  τον  Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας  

                  κ.  Χρήστο Βρεττάκο  

               2.  τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

                  κ.   Εμμανουήλ Αγγελάκα 

             3.  την Περιφερειάρχη Αττικής  

                  κα.   Ρένα Δούρου   

              4.   τον  Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης  

                  κ.    Λέανδρο Ρακιντζή   

               5.  τον Πρόεδρο  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  

                  κ.    Νικόλαο Αγγελάρα 

             6.  τον Συνήγορο του Πολίτη  

                  κα.   Καλλιόπη Σπανού 

    

                          

ΚΟΙΝ :    όπως ο συνημμένος πίνακας  

                                

ΘΕΜΑ  :  «ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ, 

ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»  



 

 

           

                        

            Κύριοι,  

         Όπως προκύπτει από καταγγελίες μελών της Ένωσής μας,  ο Δήμαρχος Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας, με την από 57012 / 18-9-2014 απόφασή του  διέκοψε  ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ, χωρίς 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  εν ισχύ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών,  διότι «ΔΕΝ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ»  (!!!!!)  την συνέχιση της  σύμβασης αυτής, καλώντας μάλιστα τον ανάδοχο 

του έργου σε αποχή «από οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη που συνιστά πράξη εκτέλεσης της 

καταγγελλομένης σύμβασης», από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν (τον ανάδοχο),  

της ως άνω απόφασής του.  

Σημειώνουμε, δε ότι  η πιο πάνω σύμβαση παροχής υπηρεσιών,  την οποία αποφάσισε 

να διακόψει ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας,  προέκυψε μετά από ανοιχτό Δημόσιο 

Διαγωνισμό και ενώ ήδη εκτελούνταν οι προβλεπόμενες εργασίες. Η δε απόφαση, αυτή  του 

Δημάρχου, δεν προέκυψε από καμία άλλη αιτία  (π.χ. καταγγελία  για κακοτεχνίες,  μη 

τήρηση των όρων της σύμβασης, κλπ) παρά μόνο εξ αιτίας  της δικής του επιθυμίας, όπως ό 

ίδιος αναφέρει, ενώ η  διαδικασία που ακολουθήθηκε  ( έλλειψη  απόφασης Δημ. 

Συμβουλίου, μη τήρηση  προθεσμιών για υποβολή  ενστάσεων, άμεση  διακοπή εργασιών 

κλπ) κατά παράβαση της σύμβασης και του ΠΔ 29/80 βάσει του οποίου διενεργήθη ο 

διαγωνισμός,  είναι καταφανώς ΠΑΡΑΝΟΜΗ.   

 

Επειδή η ως άνω απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, είναι 

πρωτοφανής,  τουλάχιστον κατά την  μεταπολιτευτική περίοδο Δημοκρατικής διακυβέρνησης 

της Χώρας μας,  

Επειδή  η τήρηση των Δημοσίων Συμβάσεων δεν  μπορεί να εξαρτώνται από τις 

«επιθυμίες» των Δημοτικών Αρχόντων αλλά  από την τήρηση  της Νομοθεσίας,  

Επειδή  πέραν της  «ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ»  του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ουδεμία 

άλλη αιτία ή λόγος  δεν προβλήθηκε,  για την διακοπή της σύμβασης,  



 

 

Επειδή,  οι Δήμοι της Χώρας  ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ στους επί θητεία, εκλεγμένους Δημοτικούς 

Άρχοντες,  

Επειδή,  οι Δήμαρχοι,  δεν έχουν δικαίωμα να  λειτουργούν  σύμφωνα με τις επιθυμίες 

τους, αλλά  σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ,  

Επειδή,  κανένας Δήμαρχος δεν μπορεί να  αφαιρεί και να καταστρέφει την 

επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Ένωσής μας (και όχι μόνο, ασφαλώς), επειδή 

έτσι «επιθυμεί».  

Επειδή  οι λογικές του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε»  έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί, 

για τη Χώρα μας, 

Επειδή  ως Συλλογικός Επιστημονικός και Επαγγελματικός φορέας, δεν μπορούμε να 

αποδεχτούμε  ότι η  τήρηση της νομιμότητας,  επαφίεται στις επιθυμίες κανενός Δημάρχου,  

          

είμαστε υποχρεωμένοι να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ  και 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, διακοπής 

της πιο πάνω  σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  

 

Είμαστε υποχρεωμένοι  να καταγγείλουμε την απαράδεκτη,  παράνομη και  

καταχρηστική διαδικασία που ακολούθησε  ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, 

προκειμένου να επιβάλλει την «θέλησή του» .  

 

Είμαστε υποχρεωμένοι  να καταγγείλουμε  την συμπεριφορά του Δημάρχου 

Κερατσινίου Δραπετσώνας,  όχι μόνο για την  προάσπιση των επαγγελματικών και 

οικονομικών συμφερόντων των μελών της Ένωσής μας, άλλα και αυτή της ίδιας την 

νομιμότητας και  Δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών.     

 



 

 

Και να καλέσουμε τον   Δήμαρχο  Κερατσινίου Δραπετσώνα να προβεί ΑΜΕΣΑ στην 

ανάκληση της  με αρ πρωτ.   57012 / 18-9-2014, απόφασής του.   

 

Είμαστε στην  διάθεσή σας,  για οποιαδήποτε   συνεργασία,  δράση, ή περαιτέρω 

πληροφορία,  απαιτηθεί .  

 

 

                                                     Με τιμή, 

ο  Πρόεδρος  ο   Γεν. Γραμματέας 

 
 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ   Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝ :  1.  τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαμαρά  

                     2.  τον Αρχηγό της  Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξιο Τσίπρα 

                     3.  τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο 

                     4.  τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Καμένο   

                     5.  τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής  Αριστεράς κ. Φώτιο Κουβέλη 

                     6.  τον  Γ. Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. κ. Δημήτριο Κουτσούμπα 



 

 

                     7.  τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο 

                     8.  τους  κ.κ. Βουλευτές 

                     9.   τα μέλη  του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας 

                    10.  τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη 

                    11.  Μ.Μ.Ε. 

                     

 

 

 


