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Ολιγοήμερη παράτασηαναμένεται να δοθεί στην προθεσμία υποβολής των δεσμευτικών
προσφορών, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση άδειας
λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό
Σύμφωναμε πληροφορίες, η μικρή αυτή παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να
τηρηθούν διεθνείς πρακτικές που αφορούν στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων.
Τηνολιγοήμερη παράταση επιβεβαίωσαν πηγές της Επιτροπής Παιγνίων σε σχετική επικοινωνία
με το Capital.gr, αναφέροντας ότι πέραν του ζητήματος των ΚΥΑ, υπήρξαν παράλληλα και
ορισμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού.
ΟΥπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα σε
συνέντευξή του στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100.3 αναφέρθηκε στο ζήτημα της παράτασης στο διαγωνισμό για
το καζίνο στο Ελληνικό.
Συγκεκριμέναο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: "Η ΚΥΑ για το καζίνο θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται
και σε μια μεγαλύτερη ΚΥΑ περί της χωροθέτησης και πολεοδόμησης όλου του πάρκου. Όμως
επιλέξαμε να την ξεχωρίσουμε γιατί δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το καζίνο και
θα είχαμε μεγάλη καθυστέρηση. Κινηθήκαμε έτσι ώστε ο διαγωνισμός να γίνει στην ώρα του, με
μια πολύ μικρή αναβολή. Από 30 Σεπτεμβρίου θα πάει 4 Οκτωβρίου για να τηρήσουμε τη διεθνή
νομοθεσία των 35 ημερών από την έκδοση της ΚΥΑ".
Σεσυνεδρίαση της Επιτροπής Παιγνίων, ως αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού, θα επικυρωθεί
και τυπικά η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την Παραχώρηση Άδειας
Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό
Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και θα ακολουθήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
Υπενθυμίζεταιότι οι δύο πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στο Ελληνικό
υπεγράφησαν και αμφότερες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης.

ΑύριοΠαρασκευή αναμένεται θα συγκληθεί εκ νέου το ΚΣΔ προκειμένου να εγκρίνει άλλη μια κοινή
υπουργική απόφαση, ενώ εκκρεμεί ακόμη μια. Οι δυο τελευταίες που αναμένεται να έχουν
υπογραφεί μέχρι την άλλη εβδομάδα, αφορούν την πολεοδόμηση και τα χωροταξικά της πρώην
έκτασης του αεροδρομίου του Ελληνικού.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

