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Αναφορά:985/21-03-2019
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 985/21-03-2019 Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των
Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χρ. Δήμας με θέμα την επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου και
αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή ζητήματα σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) εκφράζει σταθερό ενδιαφέρον
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες της Κορίνθου. Ιδιαίτερα, και
μάλιστα πρόσφατα, έχει προβεί μεταξύ άλλων σε ενέργειες εξεύρεσης λύσεων ως εξής:
●

Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ: Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από

το ΥΔΔΑΔ), με το υπ’αριθ. 4487/07-03-2019 έγγραφό του, ενημέρωσε την Περιφέρεια
Πελοποννήσου ότι η υπ’ αριθ. 2511/2018/1-3-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ (ΑΔΑ 7Α7Α46ΨΧΥΙ-Χ3Κ) που εκδόθηκε βάσει
προϋπολογισμού που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας και αφορά έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€)
για το έργο «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου», έχει επαναδεσμευθεί για το έτος 2019,
στην

1220/2-1-2019

συνεδρίαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

του

ΤΑΧΔΙΚ

(ΑΔΑ 9Ε9Π46ΨΧΥΙ-74Σ).
●

Με το ίδιο ως άνω έγγραφό του, το ΤΑΧΔΙΚ διευκρινίζει στην αρμόδια Διεύθυνση της

Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, που παρατίθεται στο εν λόγω
έγγραφο, Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
●

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με το υπ’ αριθ.

65554/12623/14-03-2019 έγγραφό της, αφενός έκρινε εαυτήν αναρμόδια ανάληψης καθηκόντων
Αναθέτουσας Αρχής κατά άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4412/2016, αφετέρου δε ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη
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του Υπουργείου μας για την κατά άρθρο 32.2.γ΄ του ν. 4412/2016 προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
●

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού της 1224 Συνεδρίασης του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ που έλαβε χώρα στις 28-03-2019: «Μετά το πέρας της
συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και είπε ότι –μετά
από επικοινωνία του με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου- ενημερώθηκε ότι
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας δεν διαθέτει Οικονομική
Υπηρεσία και, ως εκ τούτου, Αναθέτουσα Αρχή του έργου “Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου
Κορίνθου”, για το οποίο εγκρίθηκε πίστωση 62.000,00€ στη 1204/2-2-2018 συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ, θα πρέπει να είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα μέλη
συμφώνησαν να προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες,
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατό, λόγω επικινδυνότητας.» Το ως άνω
απόσπασμα πρακτικού έχει ήδη κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για τις δικές τους ενέργειες.
●

Περαιτέρω η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, με το υπ’ αριθ.

28576 / 09-04-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη μας ότι:
α) οι εργασίες που αναφέρονται στο έργο «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου» είναι
ανάλογες με αυτές της πρόσφατης (από 28-2-2019) Έκθεσης Επικινδύνου των μηχανικών της
οικείας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και
β) με το υπ’ αριθ. 24607/27-03-2019 έγγραφό της, ενημέρωσε τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ότι δεν έχει αντίρρηση για την, κατά άρ. 32 του ν. 4412/2016,
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφόσον η
Αναθέτουσα -του εν θέματι έργου- Αρχή κρίνει ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προς τούτο
προϋποθέσεις.
Με τις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου μας,
καθίσταται εμφανής η πρόθεσή μας να συμβάλουμε άμεσα στην -κατά το δυνατό- συντομότερη
επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.
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