Ωριμάζει το διπλό έργο-ΣΔΙΤ
για
τα
Δικαστικά
Μέγαρα
Ηρακλείου και Έδεσσας
Ολοκληρώθηκαν οι τοπογραφικές μελέτες για την ανέγερση των
Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Έδεσσας. Η παραλαβή τους από
το Υπουργείο Υποδομών αποφασίστηκε χθες 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Πρόκειται για ένα βήμα μπρος για το διπλό έργο-ΣΔΙΤ, η
διαδικασία του οποίου ξεκίνησε από τις 13.6.18. Τότε
αποφασίστηκε τα δύο έργα να ενταχθούν σε μία ενιαία
διαγωνιστική διαδικασία με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα.
Για το έργο ήδη έχει προσληφθεί Τεχνικός, Νομικός αλλά και
τεχνικο-οικονομικός Σύμβουλος για την προετοιμασία των τευχών
δημοπράτησης. Το συνολικό κόστος του project έχει εκτιμηθεί σε
30εκατ.ευρώ.
Το έργο-ΣΔΙΤ θα έχει ως Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Υποδομών.
Στο αντικείμενο θα θα περιλαμβάνεται η μελέτη, κατασκευή,
χρηματοδότηση, επίβλεψη, συντήρηση και διαχείριση (εν
προκειμένω φύλαξη, ασφάλιση).
Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας, σύμφωνα με τις μελέτες, η
προβλεπόμενη δομημένη επιφάνεια των χώρων που θα
κατασκευαστούν ανέρχεται σε 5.140 τ.μ., εκ των οποίων χώροι
κύριας χρήσης 3.000 τ.μ., χώροι βοηθητικής χρήσης 1.850 τ.μ.
και ημιυπαίθριοι χώροι περίπου 350 τ.μ., οι οποίοι
κατανέμονται σε έναν υπόγειο όροφο, το ισόγειο και τρεις
ορόφους με πλήρη εξοπλισμό (κινητή και σταθερή επίπλωση,
ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό). Επίσης θα διαμορφωθεί
ακάλυπτος χώρος 1.300 τ.μ. περίπου.
Σύμφωνα με την προμελέτη σκοπιμότητας που έχει εκπονηθεί από
ανάδοχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο προϋπολογισμός μελέτης –
κατασκευής του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας ανέρχεται στα

8.130.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός του κόστους συντήρησης για
27 χρόνια σε 13.560.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω της
διαδικασίας ΣΔΙΤ.

ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης πρόκειται να
ανεγερθεί στην παραλιακή Λεωφόρο του Ηρακλείου απέναντι από
την κεντρική πύλη του λιμανιού και ήδη στο δεσμευμένο οικόπεδο
έχουν ξεκινήσει οι αρχαιολογικές έρευνες. Το οικόπεδο που θα
ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο είναι 17 συνολικά στρεμμάτων
και η προμελέτη προβλέπει 13 στρέμματα κτιριακές
εγκαταστάσεις.
Η διάρκεια των κατασκευών προβλέπεται σε περίπου δύο χρόνια
ενώ για άλλα 25 χρόνια θα συνεχίσει η περίοδος λειτουργίας. Τα
επόμενα βήματα θα συνεχιστούν με την ωρίμανση και
χρηματοδότηση του έργου προκειμένου να προκηρυχθεί ο
διαγωνισμός του.
Στόχος είναι η δημοπράτηση να πραγματοποιηθεί εντός του έτους
και τα έργα να ξεκινήσουν το 2020. Ενεργό ρόλο και σε αυτό το
ΣΔΙΤ θα παίξει το Υπουργείο Οικονομίας και η Γενική Γραμματεία
Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

