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ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1123/13-11-2017 Δξώηεζεο πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή                        

ησλ Διιήλσλ ν Βνπιεπηήο θ. Υξ. Γήκαο, κε ζέκα: «Γεκηνπξγία θπιαθώλ Αγ. Ισάλλε Κνξηλζίαο», 

παξαζέηνπκε αθελόο ζύληνκν ηζηνξηθό γηα ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο                 

Αηηηθήο ΙΙ, αθεηέξνπ ηνπο ιόγνπο πνπ θσιύνπλ ππό ηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο                           

ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ. 

-Σν 2001 δεκνζηεύζεθε ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο (ΦΔΚ Β’ 1575/2001), ην νπνίν ρξήδεη αλαζεώξεζεο.                     

ε απηό πεξηιακβαλόηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο (ΚΚ) Αηηηθή ΙΙ θαη ην ζρεηηθό 

ρξνλνδηάγξακκα πξνέβιεπε ην ζηάδην εμεύξεζεο γεπέδνπ ην 2002 θαη έλαξμε ησλ εξγαζηώλ 

θαηαζθεπήο ην 2004. Σν έξγν πξνβιεπόηαλ λα νινθιεξσζεί ην 2015 θαη ην ζρεηηθό θόζηνο 

πξνζέγγηδε ηα 19,7 εθ. € (6.700.000.000 δξρ). Γελ πξνθύπηεη σζηόζν πσο δηθαηνινγείηαη                           

ε ρσξνζέηεζε ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Αηηηθή II ζε ρώξν/νηθόπεδν εθηόο Αηηηθήο. 

-Σν 2002, ν ηόηε Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο αλέζεζε ζηελ «Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή Α.Δ.»                  

ηε κειέηε, δεκνπξάηεζε ηεο θαηαζθεπήο, επίβιεςε θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαλ 

ζην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο 

(ΦΔΚ Β 1044/2002). ε απηά ηα έξγα πεξηιακβαλόηαλ θαη ην ΚΚ Αηηηθήο ΙΙ.  

-Σν 2006, ν ηόηε Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο αλέζεζε ζηελ «Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή Α.Δ.»                   

ηε κέξηκλα γηα ηελ απόθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ γεπέδνπ θαη εθπόλεζεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «Γεληθό 

Καηάζηεκα Κξάηεζεο Αηηηθή ΙΙ» ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ 

ηνπ Ννκνύ Κνξηλζίαο (ΦΔΚ Β 1268/2006). 

-Σν 2007 εγθξίζεθε ε παξαρώξεζε θαηά θπξηόηεηα ζην Σακείν Υξεκαηνδόηεζεο 

Γηθαζηηθώλ Κηηξίσλ (ΣΑΥΓΙΚ) δεκόζηαο δαζηθήο έθηαζεο 74.588,6 η.κ. ζηε ζέζε «Ράρε Φάβε»  
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πεξηνρήο Γ.Γ. Αγ. Ισάλλε ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ Ν. Κνξηλζίαο, γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ΚΚ «Αηηηθή 

ΙΙ» (ΦΔΚ Α 194/2007) 

-Σν έξγν είρε εληαρζεί ζε ΓΙΣ καδί κε ηελ Καζζαβέηεηα θαη ηα Γηαβαηά Θεζζαινλίθεο 

πνπ αθπξώζεθαλ ιόγσ ζνβαξνύ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ πεξηνρή Γηαβαηώλ.                           

Σν παξαπάλσ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θξίζηκν ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ 

(βι. Παξ. «Υσξνηαμηθόο ρεδηαζκόο θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο») δηόηη 

πξόθπςε ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 (έγγξαθν 79497/5-12-2014 ηεο «Θέκηο Καηαζθεπαζηηθή Α.Δ.»).  

 

Σν έξγν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθό. Ωζηόζν, ζήκεξα ππάξρνπλ έξγα 

αλάπηπμεο θηηξίσλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο ζε εμέιημε (Γξάκα, Νεάπνιε Λαζηζίνπ) θαη 

παξάιιειεο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ θηηξίσλ ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο πνπ 

δεζκεύνπλ όινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη πξνεγνύκελα λα εμαζθαιηζηνύλ ηα ζρεηηθά ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία. 

Δλ θαηαθιείδη, ζέηνπκε ππόςε ζαο όηη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο εμεηάδεη ηα πθηζηάκελα 

δεδνκέλα θαη αμηνινγεί ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ζσθξνληζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο πεξηνξηζκνύο ηεο ρώξαο. 
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