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ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση της απαντητικής επιστολής του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κου Γ. 

Χατζημάρκου προς το Σύλλογό μας. 
ΣΧΕΤ:  Το υπ’ αρ. πρωτ. 1046/18-3-15 έγγραφο του Συλλόγου μας. 
 

Θέτουμε υπ’ όψιν σας  προς ενημέρωση, την απαντητική επιστολή του Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου κου Γ. Χατζημάρκου, προς το Σύλλογό μας, σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1046/18-
3-15 επιστολή διαμαρτυρία με θέμα «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΕΕ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ». 
 
 

Με εκτίμηση  
 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 
Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 
 
 

Eρμούπολη, 19-05-2015    
Αρ. Πρωτ. :    1064 

 
ΠΡΟΣ : 
Όλα τα μέλη του Συλλόγου  
Μελετητών Μηχανικών  
Νομού Κυκλάδων 
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EΛΛHΝΙΙ(Η ΔΗMoKPATIA
ΠEΡΙΦEPEΙA NoTΙoY AΙΓAΙOY

Γραφεio Περιφερειαρ1gη

P6δog' 19 Md"ιου 2015
Ap. Πραrτ.: 3360

Πρoζ:
x. Γειirργιo Φρ6ρη

Πρ6εδρo Συλλδγoιl M ελετιt τιirv Mηχανικ(δν
Noμoli Κυκlriδιov

T.Θ.222 - T.K. 84100
ΣYPoΣ

Koιγ.:
- κ. Γ. Λεoνταρ{τη

Αιτιπερεριφερεuiρχη Κυrariδ.)ν
Σfλλαyo Aρ1ιτεxτ6νιoν Διοδεxαv{cου (ΣAΔ)
- 'oλα τα μfλη τoυ Συλληoυ Mεxεtttτιilv

Mη1αvικιδν Noμoδ Κυκλiιδων

Αycιzιητε κ. Φρφη'

Σε απ&ιτηoη η9 απ6 1 8 Mαρτiου 20 1 , ψ αρ.πρωτ. l 046 επιaτoλlig oη με ην oπoiα καταΘ6τετε ην διαμαρτυρiα
oα6 o1ετικιi με ηι, εξαγyελΘεioα dwρξη τιoν διαδιrcαoΦι, για ηv διεvιiργεια αρχιτεκτo},ικd)ν διαγωνιoβν oε
ηoui τηg Περφ6ρειαξ μαξ' θα ηθελα vα aαg γvωρioω τα εξ{q:

. H συvιiιτηση με τo TEΕ Δωδεκαησoυ αφoροliοε αποκλειστικd τo κτioιμo των κει1ει,ιov τωι,
διαγωνιoβν-

ο Τo ΤΕΕ Δωδεκαvηooυ, προφαvιbg Θα oυvδβμει aηι,6λη διαδικαoiα μ6νo στoυξ διαγωνιoμo$q που θα
αφoρο$ν τα }ηlσιd τηg Δωδεκαιηοoυ.

. M6λιζ €1oυμ 6τoιμo τo πριδτo o1dδιο αρ1ιτεκτoιικo$ διαγωνιo1ιο$ Θα φρoιτiooυμε ι,α oυvαιτηΘoriμ
μαζi σαξ για vα καΘoρiοoυ1ε κ_αι τo τλαioιο τιον μταξδ μαs συvερyασi]α.

Να γιτορξτε πΦζ 6πωg με1Φι Φμερα λειτουργοιiμε μ οεβαoμιi ο)ξ, πρξ ην iαη και δixαιη δια1εiριoη των
Θεμιiτωv κιiΘε περιoμig τηq Περιφ6ρεια9 1ιη, 6τoι και Θα ουιε1iοoυμ vα τo κιiι,oυμ.

Σαq ευ1αριoτιb θερβ για ηv διιiΘεση συνερyασiαζ και πρoσφoΦξ πoυ μαg εiιαι απoλιiτοr6 απαραiτηη και
o6ιτομα Θα μπει oε τρo1ια ταραγζrylig απoτελεσμdτω\,.

Mε Εκτiμηoη,
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