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       ΠΡΟΣ: - ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

  κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο  

- ΥΦΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

- 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 

- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

- ΔΗΜΟΙ ΚΙΛΚΙΣ & ΠΑΙΟΝΙΑΣ  

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

- Μ.Μ.Ε. 

 

 

Θέμα: Διαγωνισμοί (Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης). 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε την απορία και 

παράλληλα την έντονη ενόχλησή μας για τον συνεχιζόμενο τρόπο διεξαγωγής 

των διαγωνισμών που αφορούν τη σίτιση των προσφύγων.  

 Τα τελευταία χρόνια πληθώρα δημοσιευμάτων έχουν αναδείξει το θέμα 

της διαχείρισης των κονδυλίων σίτισης των προσφύγων και μεταναστών στα 

hot spots, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στα παράπονα των τοπικών 

φορέων και κατοίκων, για τον αποκλεισμό των τοπικών επιχειρήσεων στη 

πράξη, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες κορυφαίων πολιτικών στελεχών. 

Ήταν φανερό όπως επισημαίνουν γνώστες της αγοράς, ότι κάποιοι είχαν 

αποφασίσει να ξεμπερδεύουν με τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις και «να 

μοιράσουν την πίτα σε λίγους και εκλεκτούς». 

Κιλκίς, 05.09.2019 
Αριθ. Πρωτ: 730  
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 Κύριε Υπουργέ,  

 Παραλάβαμε σήμερα το τεύχος του διαγωνισμού που αποτελείται από 

139 σελίδες, του διαγωνισμού με τίτλο «Σύναψη σύμβασης, Υπηρεσιών 

Παρασκευής Γευμάτων για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες της Ανοιχτής 

Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα Ν. Κιλκίς, ….. », ο οποίος 

αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 03.09.2019 και κοινοποιήθηκε στον Φορέα μας 

05.09.2019, στις 08:28, με ημερομηνία διενέργειας 06.09.2019 και ώρα 

10:00. 

 Είναι πρακτικά αδύνατο όπως αντιλαμβάνεστε οι επιχειρήσεις της 

περιοχής στον ελάχιστο χρόνο που τους απομένει να προετοιμαστούν για να 

συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό.  

 Στην εκδήλωση λοιπόν στοιχειώδους σεβασμού προς την νομιμότητα, 

τη διαφάνεια και το κοινό αίσθημα, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στη 

θέσπιση όρων και κριτηρίων που «θα επιτρέπουν την επιλογή και τοπικών 

προμηθευτών» ως αντισταθμιστικά οφέλη της επιχείρησης εξυγίανσης από το 

υπαρκτό πρόβλημα των προσφύγων και μεταναστών.  

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς 

Χρήστος Χατζημλάδης 

 

 

Με εντολή Προέδρου  

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος  

 

 

Γεώργιος Ηλιάδης  

 

 

  


