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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κουνουπιδιανά 27-10-2017 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    
              *  *  *  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
       ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 
 
Ταχ. Δνση      : Κουνουπιδιανά Χανίων 

Ταχ. Κώδικας : 73100 Χανιά 
Πληροφορίες :  Γ. Αχιλλέως 
Τηλ.            : 28210-37371 
Fax           : 28210-37583 
E-mail           : gachilleos@isc.tuc.gr 
 

       Προς 
       Όλους τους συμμετέχοντες στον  
       Ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: 
       «Γ’ ΦΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» 
 
 
 
ΘΕΜΑ:    Απάντηση σε Έγγραφο του ΣΑΤΕ 

 
 
Σε απάντηση του υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Πολ. Κρήτης 1183/27-10-2017 (συνημμένο) 

έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών, που αφορά το υπό δημοπράτηση έργο 
«Γ’ ΦΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», έχουμε να ενημερώσουμε για τα εξής: 
 

 Το έργο αφορά την κατασκευή της Γ’ Φάσης Κτηρίων Φοιτητικής Εστίας, που σε συνδυασμό 
με την Α’ και Β’ φάση των Κτηρίων των Φοιτητικών Εστιών, φιλοδοξεί να επιλύσει σε μεγάλο 
βαθμό, το μείζον ζήτημα στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος. Το πρόβλημα στέγασης 
των φοιτητών σε μια άκρως τουριστική περιοχή όπως είναι τα Χανιά, σε συνδυασμό με την 
οικονομική κρίση που μαστίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία, καθιστά το ζήτημα αυτό 
άμεσης προτεραιότητας προς αντιμετώπιση.  

 Το έργο σε ώριμο ήδη μελετητικό στάδιο, υποβλήθηκε, εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από 
ευρωπαϊκούς πόρους (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) με συγκεκριμένο εγκεκριμένο ποσό 
χρηματοδότησης 6.000.000,00 ευρώ. 

 Η αναπροσαρμογή σε ποσοστό που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του, σε σχέση με τον εν 
ισχύ Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών, κυμαίνεται αρκετά κάτω από το μέσο 
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρεται σε έργα αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε προηγούμενο έργο που είχε δημοπρατηθεί το 2016 από το 
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Ίδρυμα, ανάλογης κατηγορίας και προϋπολογισμού, η μέση έκπτωση ήταν 42.9% ενώ οι 
εκπτώσεις των 27 από τους 28 συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ήταν άνω του 36%, 
φτάνοντας μέχρι και το ποσοστό του 52.6%. 

 
Οι εν λόγω αναπροσαρμογές έγιναν στο πνεύμα των προαναφερόμενων και για την 

ολοκλήρωση του ζωτικού για το Ίδρυμα έργου, καθώς και την διασφάλιση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. 

 
Κατόπιν τούτων, η ακύρωση του εν θέματι διαγωνισμού και ο επαναπροϋπολογισμός του, θα 

επιφέρει την οριστική ακύρωση του έργου και κατά συνέπεια την απώλεια της χρηματοδότησης της 
υλοποίησής του. 
 
Συνημμένα: 
- Το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Πολ. Κρήτης 1183/27-10-2017 έγγραφο του ΣΑΤΕ 
 
Κοινοποίηση: 
- Πρύτανη Καθ. Β. Διγαλάκης 
- ΣΑΤΕ 
- ΕΑΑΔΗΣΥ 
- ΕΣΗΔΗΣ 
 
                    Ο  Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
  
 
  
  
                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
              Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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