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23 Οκηυβπίος 2014 

ΔΡΩΣΗΗ 

 

Ππορ ηοςρ κ.κ. Τποςπγούρ 

- Δθνικήρ Άμςναρ 

--Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

-Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

---------------------- 

ΘΔΜΑ : Οσςπά Πέπδικαρ Αίγιναρ : Με εςθύνη ηος Σαμείος Δθνικού ηόλος 

απειλείηαι από «επενδςηέρ» ηο ζςγκπιηικό πλεονέκηημα ηηρ ήπιαρ ανάπηςξηρ και 

ηηρ μικπήρ κλίμακαρ ηος πανέμοπθος ιζηοπικού ταποσυπιού, πος ακπιβώρ 

γι΄αςηό έσει γίνει παζίγνυζηο και έσει αγαπηθεί από σιλιάδερ επιζκέπηερ.  

---------------------------------------------------- 

Αλαζηάησζε έρεη πξνθαιέζεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Αίγηλαο ε από 21 Ινπιίνπ 2014 

αλνηθηή πξόζθιεζε ηνπ Τακείνπ Δζληθνύ Σηόινπ (Τ.Δ.Σ) γηα καθξνρξόληα κίζζσζε 

25εηνύο δηάξθεηαο έθηαζεο ζε πεξηνρή επηθάλεηαο 350 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή 

«Πέξδηθα» ηεο Νόηηαο Αίγηλαο. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 3/2014 απόθαζή ηνπ ην Τνπηθό 

Σπκβνύιην Πέξδηθαο απνθάζηζε νκόθσλα θαη δεηά λα δηαθνπνύλ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ μεθηλήζεη από ην ΤΔΣ θαη λα ραξαθηεξηζηεί ν ρώξνο ησλ Ορπξώλ Πέξδηθαο σο 

ηζηνξηθό Μνπζείν 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Τν ίδην απνθάζηζε νκόθσλα θαη ην 

Γεκνηηθό Σπκβνύιην Γήκνπ Πέξδηθαο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 149/2014 απόθαζή ηνπ.  

Σηελ πεξηνρή απηή είρε εγθαηαζηαζεί κηα ππξνβνιαξρία ησλ 305mm θαζώο θαη κία 

αληηαεξνπνξηθή ππξνβνιαξρία. Πξνθαλώο γηα ην ιόγν απηό, κε ην Β.Γ. "Περί 

καθορισμού των ορίων Αμυντικών Περιοχών (Α.Π.)και Ν.Οχυρών (Ν.Ο.) των Ενόπλων 

Δυνάμεων" (ΦΔΚ Α 295/10-12-1956) ε πεξηνρή ηεο Πέξδηθαο ραξαθηεξίζηεθε Ναπηηθό 

Ορπξό. Σήκεξα έρεη απνραξαθηεξηζηεί, αιιά παξακέλεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Τακείνπ 

Δζληθνύ Σηόινπ. 

Η πεξηνρή απηή είλαη από ηηο γξαθηθόηεξεο πεξηνρέο ηνπ Σαξσληθνύ. Η εθκίζζσζή θαη 

ε πηζαλνινγνύκελε νηθνδόκεζή ηεο ζα θαηαζηξέςεη έλα γξαθηθό ςαξνρώξη, πςεινύ 

θπζηθνύ θάιινπο ζηνηρείν ηαπηόηεηαο ηεο ηζηνξίαο ηεο Αίγηλαο. H Πέξδηθα, ζε 

ζπλδπαζκό κε ην γεηηνληθό Σθεληνύξη θαη ηελ ππό θαζεζηώο απζηεξήο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο παξαθείκελε Νήζν Μνλή, απνηειεί έλα ηόπν κνλαδηθό, 

όπνπ ην ζπγθξηηηθό ηνπ πιενλέθηεκα είλαη αθξηβώο ε κηθξή θιίκαθα δόκεζεο, 

ρξήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ. Τα «θηιόδνμα» ζρέδηα ηνπ ΤΔΣ πσο είλαη δπλαηόλ λα κε 
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ιακβάλνπλ ππόςηλ απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα; Όια γηα ηα «έζνδα»; Αθόκα θαη από ην 

Πνιεκηθό Ναπηηθό;  

Σηελ Αλνηθηή Πξόζθιεζε ηνπ Τακείνπ Δζληθνύ Σηόινπ (Τ.Δ.Σ) εληύπσζε επίζεο 

πξνθαινύλ, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ, ηα παξαθάησ ζεκεία : 

*ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ε εθκηζζνύκελε έθηαζε ελώ ζαθώο πηζαλνινγείηαη όηη 

απνηειεί ρώξν αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, θαζόινπ δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη 

ηελ απόθαζε γηα ηελ εθκίζζσζή ηεο πξηλ ηελ νξηζηηθή αμηνιόγεζε από ηελ 

Αξραηνινγηθή Υπεξεζία.  

*ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ απνηεινύλ 

κεηαμύ άιισλ «ε νηθνλνκηθή ηθαλόηεηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, (πξόηαζε-πξνζθνξά) ην νπνίν ζα αλαβαζκίζεη ηελ πεξηνρή, ζα 

αμηνπνηήζεη επί ηα βειηίσ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ εθκηζζσηή, θαη ζα πξνζειθύζεη 

ην ελδηαθέξνλ επηζθεπηώλ, ηνπξηζηώλ, ηδηνθηεηώλ ζθαθώλ αλαςπρήο», «ε 

απνδεδεηγκέλε ηερληθή εκπεηξία θαη ηθαλόηεηα ηνπ Αηηνύληνο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, από ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο κέρξη θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ κε ηελ απνπεξάησζε απηνύ» θαη «ε εκπεηξία ηνπ Αηηνύληνο ζηελ δηαρείξηζε 

έξγσλ ζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο».  

Ωζηόζν, θαλέλα από ηα θξηηήξηα απηά δελ εμεηδηθεύεηαη κε ζαθή θαη νξηζκέλν ηξόπν, 

ώζηε λα θαζίζηαηαη εθ ησλ πξνηέξσλ δηαπγήο θαη δεζκεπηηθή ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Δηδηθόηεξα,  

*δελ αλαθέξνληαη νη ρξήζεηο πνπ ζα αθνξνύλ ηελ πεξηνρή θαη ζηηο νπνίεο ζα βαζίδεηαη 

ε πξόηαζε – πξνζθνξά. Πξνθύπηνπλ κε απηήλ ηελ κέζνδν πξνηάζεηο κε ζπγθξίζηκεο. 

Γελ αλαθέξεηαη θαλ ην κέγεζνο ηεο παξέκβαζεο θαη ηνπ θηηξηαθνύ όγθνπ.  

*δελ εμεηδηθεύεηαη κε πνηα θξηηήξηα ζα αμηνινγεζεί ε «αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο» 

*δελ πξνζδηνξίδνληαη επαξθώο ηα θξηηήξηα πξνζέιθπζεο επηζθεπηώλ, ηνπξηζηώλ θαη 

ηδηνθηεηώλ ζθαθώλ αλαςπρήο θαη βέβαηα δελ πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε 

ηεο πξνζδνθώκελεο πξνζέιθπζεο (αξηζκόο επηζθεπηώλ, ζθαθώλ, ηνπξηζηώλ θ.ν.θ) 

*ε παξνρή ηέινο θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ πξνζδέλεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

δηαρείξηζεο, ρσξίο λα θαζίζηαηαη ζαθέο ην γηαηί.  

Δπηζεκαίλεηαη επί ηνπ πξνθεηκέλνπ όηη θνληά ζηελ Πέξδηθα ηεο Αίγηλαο ηδησηηθή 

εηαηξεία θαηέρεη νηθόπεδν 116 ζηξεκκάησλ θαη ζύκθσλα κε θαηά θαηξνύο 

δεκνζηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλέγεξζε 170 θαηνηθηώλ. 

Πέξαλ ησλ ακθηζβεηνύκελεο λνκηκόηεηαο ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ από πεξηβαιινληηθή 

άπνςε, ε αζάθεηα θαη νη ειιείςεηο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ 

ππνςεθίσλ αλαδόρσλ ηεο Αλνηρηήο Πξόζθιεζεο ηνπ ΤΔΣ γελλνύλ εύινγα εξσηήκαηα 

γηα ην εάλ πξάγκαηη ππάξρνπλ ελδηαθεξόκελνη θαη επηζπεύδνληεο επελδπηέο, πνπ 

θσηνγξαθίδνληαη κε ηα αλαθεξόκελα θξηηήξηα.  

Σε θάζε πεξίπησζε εληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ε Αλνηθηή Πξόζθιεζε ηνπ 

Τακείνπ Δζληθνύ Σηόινπ (Τ.Δ.Σ) θαίλεηαη λα κελ έιαβε ππόςηλ ηίπνηα από ηα 

παξαπάλσ, ελώ μεπέξαζε κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία ηνλ αξραηνινγηθό ραξαθηήξα ηεο 
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πεξηνρήο. Γελ απαληά δειαδή ζε θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα 

απαληεζνύλ γηα θάζε ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό, πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κάιηζηα 

ππεξβαίλεη ηελ αξκνδηόηεηα ελόο δηαρεηξηζηηθνύ θνξέα επνπηεπόκελνπ από ην Γεληθό 

Δπηηειείν Ναπηηθνύ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, 

 

Δπυηώνηαι οι κ.κ Τποςπγοί 

- Δθνικήρ Άμςναρ 

--Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

-Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 

1. Δγκπίνοςν ηύποιρ και οςζία από άποτη εθνικήρ άμςναρ, 

πεπιβαλλονηικήρ και απσαιολογικήρ πποζηαζίαρ, αλλά και 

βιώζιμηρ ανάπηςξηρ ηην από 21 Ιοςλίος 2014 Ανοικηή Ππόζκληζη 

ηος Σαμείος Δθνικού ηόλος (Σ.Δ.) για μακποσπόνια μίζθυζη 

25εηούρ διάπκειαρ έκηαζηρ με επιθάνεια 350 ζηπεμμάηυν ζηην 

πεπιοσή Οσςπά Πέπδικαρ ηηρ Νόηιαρ Αίγιναρ;  

2. Πόζερ πποζθοπέρ ςποβλήθηκαν δςνάμει ηηρ ανυηέπυ Ανοικηήρ 

Ππόζκληζηρ και από ποιερ εηαιπείερ; ε πεπίπηυζη πος ςπήπξε 

μοναδική πποζθοπά ζε ποιερ ενέπγειερ πποηίθενηαι να πποβούν 

πποκειμένος να βεβαιώζοςν και να αναλάβοςν ηην εςθύνη όηι 

ηηπούνηαι οι απσέρ ηηρ διαθάνειαρ;  

3. Πποηίθενηαι ηέλορ να ζεβαζηούν ηιρ ομόθυνερ αποθάζειρ ηος 

Σοπικού ςμβοςλίος Πέπδικαρ και ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

Αίγιναρ;  

ΟΙ ΔΡΩΣΩΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ 

Θοδυπήρ Γπίηζαρ 

Θεανώ Φυηίος 


