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       Π Ρ Ο Σ     

∆ΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ    

   

 

ΘΕΜΑ: "Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης" µε το 
σύστηµα µελέτη - κατασκευή  

Κύριοι,  

 

κατόπιν ενηµέρωσης επιχειρήσεων - µελών του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης, 
πληροφορηθήκαµε ότι µε την διακήρυξη του εν θέµατι έργου, που στάλθηκε για δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. στις 3/4/2014, καλείτε τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες 
να υποβάλουν προσφορά έως τις 3 Ιουνίου 2014 για την ανάδειξη κατασκευής του έργου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.3669/2008 και την Υπουργική Απόφαση  ∆17α/353/8/ΦΝ 
440/27-9-2010, µε την οποία είχε δοθεί έγκριση δηµοπράτησης µε το σύστηµα µελέτη 
κατασκευή.  

 

Οφείλουµε ωστόσο να σας επισηµάνουµε ότι στο άρθρο 11.4.1 της διακήρυξης του, εν 
θέµατι, έργου αναφέρεται ότι το έργο αφορά µεταξύ άλλων και στην κατασκευή των 
συµπληρωµατικών οικοδοµικών και ΗΛΜ εργασιών στις ειδικές αίθουσες και στο λοιπό κτίριο 
του ΠΣΚΗ, οι οποίες βάσει προϋπολογισµού µελέτης, εξιδεικεύονται ως : 

 

"1.1 Πλήρης κατασκευή όλων των υπολειποµένων οικοδοµικών εργασιών της ΚΑΠΧ, της ΑΣ 
και των βοηθητικών τους χώρων (Φουαγιές, καµαρίνια, βεστιάρια, κυλικεία - bars, χώροι 
τεχνικώνµ κ.λ.π.) 

1.2 Πλήρης κατασκευή όλων των η/µ εγκαταστάσεων της ΚΑΠΧ, της ΑΣ και των βοηθητικών 
τους χώρων,  

1.3 Πλήρης κατασκευή των οικοδοµικών εργασιών της Τεχνικής Σκηνής και της ΚΑΠΧ  

1.4 . . ., 1.5 . . . , 1.6 . . . , 1.7. . ., 1.8 . . . , 1.9. . . .1.10 " 

 

Εκτιµούµε ότι οι ως άνω εργασίες είναι απίθανο να έχουν περιληφθεί στην από 27-9-2010 
ανωτέρω αναφερόµενη Υπουργική  Απόφαση, µε την οποία δόθηκε έγκριση δηµοπράτησης 
µε το σύστηµα µελέτη - κατασκευή µόνο για την Κατασκευή του Ειδικού Θεατρολογικού και 
του Γενικού Εξοπλισµού του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Παράλληλα, προξενεί έντονο προβληµατισµό το γεγονός ότι επί τετραετία, παρότι υπήρχε 
σχετική έγκριση για ορισµένες εργασίες, δεν προχωρήσατε στη σχετική δηµοπράτηση του 
έργου, παρά το ότι στην από 27-9-2010 Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι είχε  
εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του έργου από το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ και από 
αυτοχρηµατοδότηση.  
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Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούµε ότι µε τον, εν θέµατι διαγωνισµό, δεν δηµοπρατείτε το 
έργο για το οποίο είχατε προ τετραετίας λάβει την έγκριση δηµοπράτησης, µέσω µελέτης 
κατασκευής αλλά ένα έργο – σκούπα, γεγονός ανεπίτρεπτο και αθέµιτο, που περιορίζει 
σηµαντικότατα τον ανταγωνισµό και την προάσπιση του δηµοσίου χρήµατος.  

 

Τονίζουµε ότι το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων ετών ήταν υπεραρκετό για την εκπόνηση 
των µελετών δηµοπράτησης του έργου, ενώ σηµειώνουµε ότι ήδη από τις 11.9.2013 έχουν 
καθοριστεί τα είδη των εργασιών που δυνητικά πληρούν τις προϋποθέσεις δηµοπράτησης µε 
το σύστηµα µελέτη κατασκευή (ΦΕΚ Β 2261/11.9.2013 Υ.Α.∆17γ/256/7/ΦΝ433.5) και 
µεταξύ αυτών δεν περιλαµβάνονται οι οικοδοµικές εργασίες, κατά συνέπεια σας καλούµε 
στην άµεση ανάκληση της, εν θέµατι, διακήρυξης και τη δηµοπράτηση µε ανοικτές 
διαδικασίες, τουλάχιστον του τµήµατος που δεν περιλαβάνεται στην επικαλούµενη έγκριση, 
κατά παρέκκλιση, δηµοπράτησης.  

 
 

Με τιµή, 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


