Σε δημοπράτηση διπλό κτιριακό
έργο-ΣΔΙΤ
για
13
Κέντρα
Πολιτικής Προστασίας
Σε δημοπράτηση είναι το μεγάλο έργο-ΣΔΙΤ για την κατασκευή και
διαχείριση 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας. Αναθέτουσα αρχή είναι η ΚΤΥΠ ΑΕ, εποπτευόμενος
φορέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο που έχει
τίτλο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση
13 περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας
(Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ» είχε εγκριθεία από τη Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ στις 17 Σεπτεμβρίου 2020.
Πρόκειται για διπλό διαγωνισμό με δύο cluster κτιρίων
συνολικού κόστους με ΦΠΑ 163 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 131,5
εκατ. ευρώ). Στο πρώτο cluster περιλαμβάνονται έξι ΠΕΚΕΠΠ
κόστους 60,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στο δεύτερο επτά
ΠΕΚΕΠΠ κόστους 70,8 εκατ.ε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Τα 13 κτίρια θα
καλύψουν κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Είναι ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για το 2021 και περιλαμβάνεται στα σχέδια του Κώστα
Καραμανλή για την περαιτέρω προώθηση σε υλοποίηση εμβληματικών
έργων στη χώρα.
Στο έργο ενεργό συμμετοχή θα έχει και το υπουργείο ΑΝΕΠ μέσω
του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.
Νίκου Παπαθανάση, όπως σε όλα τα έργα-ΣΔΙΤ.

Στις 15 Φεβρουαρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τους δύο διαγωνισμούς θα
πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια όσοι
περάσουν στην δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν ανταγωνιστικό διάλογο
όπου με τη συμμετοχή φορέων, συμμετεχόντων και τοπικής
κοινωνίας, διαμορφώνεται το τελικό φυσικό και τεχνικό

αντικείμενο του έργου. Στην τελική φάση οι ενδιαφερόμενοι θα
καλεστούν να καταθέσουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.
Η συνολική διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 324 μήνες εκ των
οποίων 24 μήνες κατασκευής και οι υπόλοιποι 300 μήνες (25
χρόνια) λειτουργία και διαχείριση. Η αποπληρωμή του έργου θα
γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας.
Ο ρόλος των Επιχειρησιακών Κέντρων θα είναι επικεντρωμένος στη
διαχείριση του συνόλου των συμβάντων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας και τα οποία
εξελίσσονται στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Θα αποτελούν
στρατηγικά σημεία υποδοχής και επεξεργασίας όλων των σχετικών
πληροφοριών καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων και συντονισμού
όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση
και αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. Επιπλέον, τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Κέντρα θα αποτελούν και κεντρικά σημεία
ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης των πολιτών με τον θεσμό και τις
λειτουργίες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ θα στεγάσουν μονίμως
και διοικητικές λειτουργίες αυτής.

