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“Τώρα, όςον αφορά τθν διαδικαςία για τθν ανζγερςθ των νζων φυλακών ςτον 
Αςπρόπυργο όντωσ είναι ζνα περίπλοκο εγχείρθμα το οποίο κα πάρει χρόνια. Δεν κζλω να 
κρυβόμαςτε πίςω από το δάχτυλό μασ, αυτό δεν πρόκειται να γίνει πριν το 2028με 
τίποτα. Είναι τζτοια θ πολυπλοκότθτα του εγχειριματοσ και τα χριματα, γιατί με ρωτιςατε 
αν υπάρχει κάποια προμελζτθ ζςτω ςε επίπεδο οικονομοτεχνικό για να δοφμε πόςο κα 
ςτοιχίςει για τον ελλθνικό λαό αυτό. Σωςτι ερώτθςθ, αλλά δεν είμαςτε ζτοιμοι να ςασ πω 
ακριβώσ. Υπολογίηουμε όμωσ με τθν υπθρεςία ακινιτων του ςτρατοφ, διότι το οικόπεδο 
ςτο οποίο κα ςτεγαςτοφν οι νζεσ φυλακζσ ανικει ςτο Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ και μασ το 
ζχει παραχωριςει, οι εγκαταςτάςεισ του ΝΑΤΟ γφρω ςτα 130 - 140 εκατ. ευρώ. 

Πιςτεφω ότι κα είναι παραπάνω, αλλά θ μόνθ επίςθμθ καταγραφι αν μου 
επιτρζπεται να το πω, είναι αυτά τα χριματα, γι’ αυτό κα μποφμε ςε διαδικαςία να 
ωριμάςει το ζργο μζςω ΣΔΙΤ, προκειμζνου οι ιδιώτεσ που κα ζρκουν και κα δοφμε ποιοι κα 
είναι μετά το πζρασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που κα κάνει θ Ειδικι Γραμματεία ΣΔΙΤ, 
όχι εμείσ, να δοφμε που κα φτάςει το κόςτοσ και με ποια διαδικαςία κα γίνει  θ 
αποπλθρωμι. Σε κάκε περίπτωςθ είναι ζνα ζργο το οποίο θ ελλθνικι πολιτεία, το 
ελλθνικό   κράτοσ δεν το ζχει ξανακάνει ς αυτό το εφροσ, γιατί είναι πολλά και μεγάλα τα 
κτίρια και είναι διαφορετικζσ οι χριςεισ, όπωσ τα δικαςτιρια, μεταγωγζσ, αςτυνομία, 
κρατθτιρια, γυμναςτιρια, ςυνεδριακό κζντρο μικρό για  κρατοφμενουσ ι 
για  ςωφρονιςτικοφσ, αίκουςεσ κομπιοφτερ. Δθλαδι κα είναι ζνα πολφ οργανωμζνο 
ςωφρονιςτικό κατάςτθμα και για αυτό νομίηω ότι και χρόνοσ απαιτείται και χριματα.” 
 


