
 

 
 

Αθήνα,  28 Σεπτεμβρίου 2022  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

 

Προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Θέμα: «Κατάθεση εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες των έργων της διοργάνωσης του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Handball και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στο 
Καρτερό Ηρακλείου Κρήτης». 
 

Η κατασκευή του «Karteros Beach Sports Center», δρομολογήθηκε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) με συνοπτικές “fast track” διαδικασίες 
καθώς η διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Handball και η προετοιμασία των 
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, έλαβε χώρα σε χρόνο που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 
υποδομές για να υποστηρίξουν τη σωστή διοργάνωση αυτών των αγώνων.  

Mε αποκλειστική απόφαση του υφυπουργού Αθλητισμού οι εγκαταστάσεις αυτές 
κατασκευάστηκαν στον Καρτερό Ηρακλείου, προφανώς για να ικανοποιήσουν τις εκλογικές ανάγκες του 
κ. Αυγενάκη ως τοπικού βουλευτή και όχι την πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για άθληση, 
καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή μελέτη για την αξιοποίησή τους μετά το πέρας της διοργάνωσης 
των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων το Σεπτέμβριο του 2023.  

Είναι εντελώς απαράδεκτο, ένας υφυπουργός να εκμεταλλεύεται μια εκδήλωση  με κρατικό 
χρήμα για την προσωπική του προβολή σε τηλεοπτικά κανάλια και  social media και την ίδια στιγμή, για 
παράδειγμα, να απαξιώνει άτομα με αναπηρία, αφού δεν υπήρχε καν πρόβλεψη για τις σχετικές ράμπες, 
ώστε να βρεθούν στο ίδιο βάθρο με τους επισήμους κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των εκδηλώσεων.  

Εξίσου απαράδεκτη και αδιανόητη ήταν και η εκδήλωση που διοργάνωσε με προσομοίωση 
άσκησης διάσωσης και απεγκλωβισμού από χιονοθύελλα στα ορεινά της Κρήτης(!),  στις ίδιες 
εγκαταστάσεις, καταμεσής του καλοκαιριού, σε μια στιγμή που η Κρήτη μετρούσε πάνω από 
25  πνιγμούς συνανθρώπων μας στις θάλασσες της.   

Απ’ ό,τι φαίνεται κατά την αντίληψη του κ. Υφυπουργού, δεν ήταν πιο άμεσης προτεραιότητας 
η διοργάνωση μιας εκδήλωσης ναυαγοσωστικής για παράδειγμα, αντίθετα έκρινε πιο επίκαιρη 
την  προσομοίωση στην άμμο απεγκλωβισμού από τα χιονισμένα όρη σε κατάσταση χιονοθύελλας εν 
μέσω θέρους. 

Οι εγκαταστάσεις  αυτές  που σχεδόν στο σύνολο τους είναι κινητές και 
αποσπώμενες,  στοίχισαν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους στο ποσό των  4.125.896,55 ευρώ 
(μαζί με ΦΠΑ ως ΑΔΑ67ΛΕ4653Π4-ΨΧΠ) και έγιναν  με διαδικασίες ανάθεσης “fast track” λόγω 
της  δήθεν πίεσης χρόνου.  

Η πρόσκληση για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου κάτω των ορίων με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Παράκτιων 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Ακίνητο “ΞΕΝΙΑ” Καρτερού Ηρακλείου» προς τρεις κατασκευαστικές 
εταιρείες, δημοσιεύτηκε στις 21/04/2022 ενώ ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των 
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προσφορών ορίστηκε η 4η Μαΐου και το έργο έπρεπε στο 80% να περατωθεί μέχρι αρχές Ιουνίου 2022 
ώστε να είναι εφικτή η διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach handball.  

Παράλληλα, σημαντικές δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί για την επικοινωνιακή προβολή των 
εγκαταστάσεων ενώ  δεν έχουν προβλεφθεί και κατασκευαστεί σημαντικά έργα υποδομής 
(αντιπλημμυρικά  αφού είναι γνωστό ότι η περιοχή των εγκαταστάσεων έχει διαχρονικό πρόβλημα 
κ.λπ.), και ταυτόχρονα εγείρονται και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν την 
εγκεκριμένη  κυκλοφοριακή μελέτη καθώς και τις οδικές προσβάσεις και οδούς διαφυγής.  

Τέλος, οι κινητές στο σύνολό τους εγκαταστάσεις παρουσιάζουν σήμερα εικόνα εγκατάλειψης, 
η οποία δεν είναι συμβατή με την προετοιμασία και τη συντήρηση υποδομών, τόσο σημαντικών 
αθλητικών διοργανώσεων όπως οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες. 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής 

αιτούμεθα:  
    
 1) Την κατάθεση όλων των  στοιχείων απολογισμού της παραπάνω δαπάνης καθώς και των 
σχετικών τιμολογίων και πληρωμών των  φορέων που ανατέθηκε το έργο  ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ καθώς και των υπεργολάβων που οι παραπάνω φορείς 
συνεργάστηκαν για την εκτέλεση του έργου για τις εργασίες  που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για 
τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρτερού.  
 2) Την κατάθεση όλων των  δαπανών  διεξαγωγής των αγώνων του 2022 του υπουργείου η 
άλλων  φορέων που τις επωμίσθηκαν και τις πλήρωσαν.   
 3) Την κατάθεση των σχετικών πολεοδομικών αδειών, της  κυκλοφοριακής σύνδεσης, και της 
εγκεκριμένης μελέτης πυρασφάλειας, καθώς και της εφαρμόσιμης μελέτης των αντιπλημμυρικών 
έργων.  
 4) Την κατάθεση της εγκεκριμένης σχετικής απόφασης – παραχώρησης της έκτασης από την 
Εταιρεία  Ακινήτων  του Δημοσίου η όποιας άλλης δημοσίας Αρχής  και το σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα της περιοχής.  
 5) Την μελέτη για αξιοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων (πέραν των αγώνων) υπέρ της 
κοινωνίας και των πολιτών. 
 

Οι αιτούντες βουλευτές 
Μωραΐτης Θάνος 

  
Αλεξιάδης Τρύφων 

 
Αναγνωστοπούλου Σία 

 
Βαρδάκης Σωκράτης 

 
 



Βέττα Καλλιόπη 

 
Γιαννούλης Χρήστος 

 
Ηγουμενίδης Νικόλαος 

 
Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

 
Μαμουλάκης Χάρης 

 
Μάρκου Κώστας 

 
Μπουρνούς Ιωάννης 

 
Νοτοπούλου Κατερίνα 

 
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

  
Πούλου Παναγιού Γιώτα 

 
 
 



Ραγκούσης Γιάννης 

 
Σαρακιώτης Ιωάννης 

 
Συρμαλένιος Νικόλαος 

 
Τζούφη Μερόπη 

 
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

 
Φάμελλος Σωκράτης 

 
Χατζηγιαννάκης Μίλτος 
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