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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ  
 

ΠΟΡΕΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΣΚΗ  
 
Ολοκληρώνεται σύντοµα όπως µπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε, 1η Φάση του 
Πολιτιστικού & Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, του µεγαλύτερου οικοδοµικού έργου 
που εκτελείται σήµερα στην Κρήτη το οποίο είναι επίσης και το µεγαλύτερο δηµόσιο έργο 
Πολιτισµού, Τέχνης και Οργάνωσης Συνεδρίων. 
Ήδη ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της Πλατείας Φανερωµένης και µέχρι τέλος του χρόνου 
εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο έργο, µαζί µε τη διαµόρφωση του λοιπού 
περιβάλλοντος χώρου (οδικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας κλπ). 
Εντός του Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας του υπόγειου σταθµού 
αυτοκινήτων του κέντρου, το οποίο θα εξυπηρετεί 220 οχήµατα.  
Η µελέτη για την Β Φάση του έργου µε την ολοκλήρωση της οποίας το  ΠΣΚΗ θα 
παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, είναι έτοιµη.  
Ο προϋπολογισµός της ανέρχεται σε 13.000.000 € περίπου πλέον ΦΠΑ και η 
διαπραγµάτευση  της ∆ηµοτικής Αρχής και της ∆ΕΠΤΑΗ, µε την Περιφέρεια Κρήτης, τη  
∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ και το ΥΠΠΟ  για τη χρηµατοδότησή της, βρίσκεται στο 
τέλος της.  
Υπενθυµίζουµε ότι το ΠΣΚΗ θα είναι ένας ∆ηµόσιος χώρος Πολιτισµού, που επί χρόνια 
αποτελούσε το όραµα των πολιτών και το οποίο η ∆ηµοτική Αρχή, χωρίς να φείδεται 
κόπων και πόρων, ολοκληρώνει µε διαφάνεια, συνέπεια και  γνώση.  
 
ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ        
  

Το ∆.Σ. της ∆ΕΠΤΑΗ σε συνεδρίαση, συζήτησε το πόρισµα της έκθεσης ελέγχου 

της Ειδικής Υπηρεσίας «ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ’ ΚΠΣ», για το έργο «Συνεδριακό και 
Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου» και το οποίο συνετάγη µετά από επιτόπιο έλεγχο στο 
έργο, από πενταµελές κλιµάκιο Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών και αφορούσε 
στην περίοδο από 17.07.2003 µέχρι 30.04.2010. 

Η ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αποτελεί µε βάση το Ν. 2860/2000 την Ανώτατη Αρχή 
σε Εθνικό Επίπεδο για τη διαχείριση των χρηµατοδοτικών ροών από τα διαρθρωτικά 



 

 

ταµεία της Κοινότητας και τον έλεγχο της διαχείρισής τους σε συνεργασία µε την Επιτροπή 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου ( Ε∆ΕΛ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.    

Τα συµπεράσµατα του ελέγχου τα οποία καταγράφονται στη συνηµµένη Σύνοψη του 
Πορίσµατος, είναι τα παρακάτω: 

1. ∆εν διαπιστώθηκαν ευρήµατα που να δικαιολογούν πρόταση για δηµοσιονοµική 
διόρθωση. Αυτό σηµαίνει ότι ουδεµία οικονοµική ατασθαλία διαπιστώθηκε στο 
έργο και ότι η οικονοµική διαχείριση του από τη ∆ΕΠΤΑΗ µέσω των 
λογαριασµών και των ΑΠΕ, ευρέθη απόλυτα σύννοµη.  

2. ∆εν διαπιστώθηκε ούτε κακοδιαχείριση ούτε και κακοδιοίκηση του έργου, αφού το 
σύστηµα λειτουργίας της ∆ΕΠΤΑΗ κρίθηκε ότι είναι επαρκές και 
ικανοποιητικό.  

3. Η εκτέλεση της Πράξης «Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου» από τη 
∆ΕΠΤΑΗ (Τελικός ∆ικαιούχος) κρίθηκε ικανοποιητική ως προς την τήρηση της 
Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας.  

4. ∆ιαπιστώθηκε παράλειψη που αφορούσε στην τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας 
κατά τα έτη 2005 και 2006, η οποία δεν δηµιουργεί απολύτως κανένα πρόβληµα στο 
έργο και οφείλεται σε αµέλεια ή σε υπηρεσιακή αν θέλετε ανεπάρκεια του 
προηγούµενου δντή του έργου. 
Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. της ∆ΕΠΤΑΗ, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου, τα οποία και δικαιώνουν τις προσπάθειες της ∆ΕΠΤΑΗ, για 
την σύννοµη και σωστή διαχείριση του έργου, στα πλαίσια της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας.  

Το Πόρισµα αποτελεί την πρώτη και αναµφισβήτητη απόδειξη που δικαιώνει τη 
∆ΕΠΤΑΗ, αλλά και µία απάντηση, στις καταγγελίες, που προέρχονται κυρίως από τον 
δηµοτικό σύµβουλο της παράταξης που στηρίζεται από το ΚΚΕ κ. Στέλιο Ορφανό.  

Η ∆ΕΠΤΑΗ παραδίδει στη δηµοσιότητα το Πόρισµα του ελέγχου της Αρχής 
Πληρωµής του Γ΄ ΚΠΣ ως µία επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας της.  

Η ∆ΕΠΤΑΗ µε συνεπεία γνώση και πλήρη διαφάνεια, ολοκληρώνει το µεγαλύτερο 
έργο πολιτισµού στην Κρήτη και δηλώνει για µια ακόµη φορά ότι οι υπηρεσίες της 
βρίσκονται στη διάθεση του οποιουδήποτε επιθυµεί δια να ενηµερωθεί και να 
παρακολουθήσει την διαχείριση του έργου.       

 
 Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 Γιώργος Παρασύρης 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


