
 

Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919 – Πληροφορίες: Π. Αλεζίδου 
URL:www.kythira.gr – E: mayor@kythira.gr 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Προς: κ. Δημήτριο Παναγόπουλο 

Δημοτικό Σύμβουλο 

 
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήματα.  
 
Αναφορικά με τα υπ΄ αριθμ’ 751 και 751/28-02-2020 ερωτήματά σας, σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 
 

1. Οι σχετικοί φάκελοι τηρούνται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και μπορείτε να 
τους μελετήσετε ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο κ. Κ. Στάθη, λόγω των 
ειδικών μέτρων προστασίας εξαιτίας της πανδημίας. Εκ των τηρουμένων φακέλων 
μπορείτε να λάβετε φωτοαντίγραφα κατά την κρίση σας. Φωτοτυπικό μηχάνημα 
υπάρχει στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας και αρμόδιος υπάλληλος θα σας 
συνδράμει σχετικά, ύστερα από προσυνεννόηση καθώς οι περισσότεροι υπάλληλοι 
του Δήμου έχουν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού λόγω του κορωνοϊού.  

 
2. Οι αποφάσεις έγκρισης δαπανών, ανάθεσης, οι συμβάσεις κ.λπ. δημοσιεύονται και 

αναρτώνται στο σύνολό τους στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ προκειμένου να είναι 
άμεσα προσβάσιμες τόσο στους αιρετούς, όσο και σε κάθε πολίτη, ενώ ειδικά σε ό,τι 
αφορά τους διαγωνισμούς (όπως η αποκατάσταση της καθίζησης στη θέση 
«Κούκος»), το σύνολο των εγγράφων τίθεται σε γνώση της Οικονομικής Επιτροπής 
που λαμβάνει όλες τις σχετικές αποφάσεις και στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι 
δημοτικές παρατάξεις.   
 

3. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα έργα ο Δήμος Κυθήρων διεκπεραιώνει (όχι αυτόνομα) 
τη διαδικασία δημοπράτησης μέχρι και το στάδιο υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή 
την διοικητική διαδικασία ανάθεσης. Στη συνέχεια, για κάθε θέμα τεχνικής ή 
κατασκευαστικής φύσεως (επίβλεψη, επιμετρητικά στοιχεία, τεχνικές οδηγίες προς 
τον ανάδοχο, τοπογραφικές και λοιπές αποτυπώσεις, πρωτόκολλα αφανών 
εργασιών, σύνταξη ΑΠΕ, ορθή εφαρμογή των μελετών, σύνταξη πρωτοκόλλων 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής, επιβολή ποινικών ρητρών κ.λπ.) μοναδική 
αρμόδια υπηρεσία είναι το ΤΤΥΝΔ Π.Ε. Νήσων που ενεργεί ως επιβλέπουσα 
υπηρεσία και υπηρεσία σύνταξης και θεώρησης μελετών των εκτελούμενων έργων 
στο Δήμο μας σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 52 Ν.3979/2011 και την 
εγκύκλιο ΥΠΕΣ 35255/28-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΝΧΞΒ), προς το οποίο δύνασθε να 
απευθυνθείτε για κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία στο πλαίσιο της άσκησης των 
καθηκόντων σας.  

 
Με Τιμή  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
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