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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ 

ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ  ΠΕ∆Α 

23/05/2013 

Αξιότιµε κύριε εκπρόσωπε του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της ΚΕ∆Ε  

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της ΠΕ∆Α 

Αξιότιµοι κύριοι ∆ήµαρχοι 

Αγαπητοί συνάδερφοι  

Κυρίες και κύριοι,  

Με χαρά παραβρίσκοµαι σήµερα ανάµεσα σε συναδέρφους του πρώτου 

βαθµού αυτοδιοίκησης, µε τους οποίους µας ενώνει, πέρα από τη φιλία µας, 

και η κοινή µας αγωνία για το µέλλον της Αττικής και της Αυτοδιοίκησης.  

Θέλω, µε την ευκαιρία του Τακτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ένωσης 

∆ήµων Αττικής,  πέρα από τις ευχές για ένα γόνιµο και δηµιουργικό διάλογο, 

να επαναλάβω ορισµένα ζητήµατα, που αν και είναι κρίσιµα για την ανάπτυξη 

της Αττικής, εντούτοις απουσιάζουν από το δηµόσιο διάλογο.  

Βρισκόµαστε, επίσηµα, ένα ακριβώς χρόνο πριν από τη διενέργεια των 

αυτοδιοικητικών εκλογών, και µόλις επτά µήνες πριν από την τυπική λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου 2007-2013, του γνωστού µας ΕΣΠΑ. Μόλις 7 µήνες 

µας µένουν για να ολοκληρώσουµε τις διαδικασίες συµβασιοποίησης πλήθους 

έργων υποδοµής που τρέχουν σε όλους τους ∆ήµους της Αττικής.  

∆ιαφορετικά, διατρέχουµε έναν διπλό κίνδυνο: και τα έργα να µείνουν στη 

µέση και να µην ολοκληρωθούν, αλλά και να ζητηθεί από τα ευρωπαϊκά 

όργανα κάποια στιγµή, να επιστραφούν τα χρήµατα που έχουν δοθεί για τα 

ηµιτελή έργα. Αντιλαµβάνεστε φαντάζοµαι όλοι το δυσβάσταχτο βάρος που 

θα σηµαίνει για την πατρίδα µας µια τέτοια διπλή αποτυχία: και τα έργα να 

µην γίνουν, και τα χρήµατα να µας τα ζητάνε πίσω. Έχουµε όλοι ένα µεγάλο 



2 

 

βάρος, ένα ιστορικό χρέος θα έλεγα, να ολοκληρώσει ο καθένας τα έργα που ο 

∆ήµος του έχει ζητήσει να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.   

Επανέρχοµαι  σήµερα  σε αυτό το  θέµα µείζονος σηµασίας, στο οποίο έχω 

κατ’ επανάληψη και σε όλους τους τόνους,  αναφερθεί στο παρελθόν και το 

οποίο αποτελεί κοµβικό  σηµείο αναφοράς και αξιολόγησης  για ολόκληρη τη 

χώρα.  

∆εν µπορεί να µιλάµε για ανάπτυξη και για καταπολέµηση της ανεργίας, και 

εµείς οι ίδιοι να µην δίνουµε το 100% των δυνάµεων µας για την µέγιστη 

δυνατή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.  

∆εν µπορεί εµείς οι ίδιοι να βάζουµε τρικλοποδιές και να µπλοκάρουµε µεγάλα 

έργα, µε πρόσχηµα τη µια φορά το περιβάλλον, την άλλη φορά τις 

διαδικασίες, την τρίτη φορά τους εργολάβους και τα συµφέροντα, και πάει 

λέγοντας….  

∆εν µπορεί να έχουµε στα χέρια µας το µεγάλο όπλο που λέγεται ΕΣΠΑ, και να 

το αφήνουµε στη ντουλάπα, επειδή κάποιοι έχουν βολευτεί µε την υπάρχουσα 

κατάσταση και δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.   

∆εν µπορεί να ανεχόµαστε συναδέρφους που τορπιλίζουν κάθε προσπάθεια να 

δοθούν µόνιµες και βιώσιµες λύσεις σε χρόνια προβλήµατα που ταλαιπωρούν 

τους πολίτες της Αττικής, επειδή απλώς επιδιώκουν να διατηρήσουν τα όποια 

εκβιαστικά προνόµια κατέχουν για πολλές δεκαετίες….  

Μόλις χθες το Συµβούλιο Επικρατείας έδωσε απαντήσεις και απέρριψε όλους 

τους προβαλλόµενους ισχυρισµούς ∆ήµων που αντιδρούσαν στο µεγαλύτερο 

περιβαλλοντικό έργο της Αττικής: την κατασκευή των 4 εργοστασίων 

διαχείρισης απορριµµάτων που θα λύσουν οριστικά το πρόβληµα.  

Πάντα ήµουν ειλικρινείς µαζί σας. Ποτέ δεν υποσχέθηκα πράγµατα που δεν 

µπορούσα να κάνω, και ποτέ δεν έκανα πράγµατα µε γνώµονα την προσωπική 

ή την κοµµατική ταυτότητα του καθενός.  
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Όλα τα έργα που έγιναν και γίνονται στην Αττική είναι αποτέλεσµα της 

αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης που έχουµε χτίσει τόσα χρόνια, και πάντα µε 

βάση την ωριµότητα των έργων.  

Ποτέ δεν µπήκαν άλλες σκοπιµότητες, και ποτέ δεν έγινε κανενός είδους 

διαχωρισµός των ∆ήµων. Το πρόγραµµα των εκτελούµενων έργων της 

Περιφέρειας Αττικής το αποδεικνύει αυτό.  

Επιτρέψτε µου όµως ορισµένες επισηµάνσεις που αφορούν τόσο τις 

απορροφήσεις των συγχρηµατοδοτηµένων από κοινοτικούς πόρους έργων, 

όσο και των χρηµατοδοτούµενων από πόρους της Περιφέρειας Αττικής έργων. 

Ας δούµε προς χάριν της συζήτησης ορισµένα οικονοµικά στοιχεία, τα οποία 

παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον: 

1.Πόροι Ενδιάµεση ∆ιαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ Αττικής: 

Από τους συγχρηµατοδοτούµενους πόρους εκτελείται µία πλειάδα 

διαφορετικών δράσεων που αγγίζει σχεδόν όλους τους τοµείς που άπτονται 

της ποιότητας ζωής των πολιτών όπως: 

• Έργα διαχείρισης και διανοµής ύδατος (αντιπληµµυρικά  και 

υδραυλικά). 

• Επεξεργασία υδάτων – λύµατα. 

• Έργα διαχείρισης οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων. 

• Έργα ανάπτυξης πολιτιστικών υποδοµών. 

• Έργα κοινωνικών υποδοµών µε έµφαση στις υποδοµές φροντίδας 

παιδιών. 

• Έργα που αφορούν την αγροτική και αστική αναζωογόνηση (αστικές 

αναπλάσεις, δηµιουργία χώρων πρασίνου, διαµορφώσεις οδών µε 

βιοκλιµατικά στοιχεία,  δηµιουργία ποδηλατοδρόµων κ.λ.π.) 

 

Παραθέτω κατωτέρω ορισµένα πολύ ενδιαφέροντα οικονοµικά στοιχεία τα 

οποία και θα δώσουν τροφή για γόνιµη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

1.1 Έργα από το ΕΣΠΑ που εκτελούν απευθείας οι ∆ήµοι 
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• Προϋπολογισµοί ένταξης : 321,2 εκ  € 

• Συµβάσεις : 185,3 εκ € 

• Ενταγµένα µη συµβασιοποιηµένα : 82,3 € 

• Πληρωµές µέχρι σήµερα :111,7 εκ € 

• Σύνολο δράσεων : 147 

Παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό 25,5% των προς διάθεση χρηµάτων 

έχει δεσµευθεί σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί αλλά για πολλούς και 

διάφορους λόγους δεν έχουν ακόµη συµβασιοποιηθεί.  

Χρειάζεται λοιπόν πολύ µεγάλη προσοχή από τη µεριά των ∆ήµων όταν 

ζητούν εντάξεις νέων έργων. Κατανοώ πλήρως ότι η ένταξη είναι η αρχή, το 

πρώτο και ουσιαστικότερο βήµα µίας µακρόχρονης διαδικασίας. Όµως 

χρειάζεται σύνεση και φειδώ. ∆εν πρέπει στο βωµό των όποιων επιδιώξεων και 

της όποιας δηµιουργίας πρόσκαιρων εντυπώσεων να θυσιάζουµε την ουσία.  

Πρέπει να φροντίζουµε µε την ίδια επιµέλεια και τα επόµενα στάδια µε 

έµφαση στην υλοποίηση και την αποτελεσµατική περαίωση των έργων. ∆εν 

πρέπει σε καµία περίπτωση να δεσµεύονται υπερ-απαραίτητοι πόροι χωρίς να 

παράγεται απτό αποτέλεσµα. Το µόνο που επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο 

είναι αυτοί οι πόροι να χάνονται άπαξ και δια παντός. 

Τί µας λένε οι αριθµοί αυτοί;  

Ότι συχνά οι διάφοροι Φορείς  αλλά και οι ∆ήµοι εξαντλούν την προσπάθεια 

τους στο να εντάξουν ένα έργο, αλλά όχι και να τρέξουν τις διαδικασίες για να 

υπογράψουν συµβάσεις και να προχωρήσουν στην κατασκευή των έργων και 

στην απορρόφηση των πόρων.  

Αγωνιούν και πανηγυρίζουν µόνο για το εναρκτήριο λάκτισµα, και ξεχνούν ότι 

αυτό που έχει τελικά σηµασία είναι η γραµµή του τερµατισµού.  

Και βέβαια, µέσα σε αυτά, έχουµε πολλές αλλαγές προσώπων και 

κυβερνήσεων, συχνές εκλογές, πολλές αλλαγές νόµων. 

Σε σηµαντικό βέβαια βαθµό η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά 

σε ολιγωρία των υπηρεσιών, αλλά και στις συνεχείς ενστάσεις και τις 
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προσφυγές εµπλεκοµένων, στην απουσία πόρων για υπέρογκα ποσά για 

απαλλοτριώσεις, την καθυστέρηση έκδοσης αδειοδοτήσεων.  

Αυτά τα θέµατα εξακολουθούν να µας βασανίζουν και νοµίζω ότι τα ίδια 

προβλήµατα έρχονται και επανέρχονται.  

Επιτρέψτε µου εδώ, µια ειδική αναφορά στο κοινωνικά ευαίσθητο θέµα των 

παιδικών σταθµών. Όλοι γνωρίζουµε πόσο σηµαντική είναι η επίδρασή του 

στον αγώνα που η σύγχρονη οικογένεια δίνει καθηµερινά προκειµένου να 

ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στο σύνθετο ρόλο της, στους χαλεπούς 

οικονοµικά καιρούς που περνάµε.  

Πιο συγκεκριµένα έχουµε τα ακόλουθα στοιχεία : 

• Αριθµός σταθµών : 41 

• Προϋπολογισµοί : 79,1 εκ ε 

• Συµβάσεις : 52,8 εκ € 

• Πληρωµές µέχρι σήµερα : 14 ,7 εκ € 

Εκ των προαναφεροµένων 41 σταθµών, µέχρι σήµερα δεν έχει 

αποπερατωθεί κανένας. Αντίθετα, σε περισσότερους από τους µισούς, 

εµφανίζονται προβλήµατα είτε στη διαδικασία συµβασιοποίησης, είτε πολύ 

αργές απορροφήσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Χρειάζεται λοιπόν 

µεγαλύτερη προσοχή και ακόµη µεγαλύτερη επιτάχυνση από όλους µας.  

Συχνά παρουσιάζονται και αντιδράσεις κατοίκων, αδικαιολόγητες και µάλλον 

αβάσιµες τις περισσότερες φορές, όπως στην περίπτωση του βρεφονηπιακού 

σταθµού του Αιγάλεω. 

Επιπρόσθετα θέλω να τονίσω ένα ακόµη κοµβικό σηµείο αναφορικά µε την 

ένταξη ενός έργου. Για να ενταχθεί ένα έργο απαιτείται πρώτα από όλα η 

ύπαρξη µίας πλήρους και ώριµης µελέτης. Όλοι ξέρουµε από την εµπειρία µας 

µέχρι σήµερα πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί αυτό. Οφείλουµε όµως να το 

προσπαθήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. 
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1.2. Έργα που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής µε τελικό αποδέκτη τους 

∆ήµους  

• Προϋπολογισµοί ένταξης: 595 εκ € 

• Συµβάσεις: 242,4 εκ € 

• ∆ηµοπρατηµένα και σε διαδικασία δηµοπράτησης: 297,78 εκ € 

• Πληρωµές µέχρι σήµερα:120,0 εκ € 

Παρατηρούµε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό ύψους 50% των προς διάθεση 

χρηµάτων έχει δεσµευθεί σε έργα τα οποία είτε έχουν δηµοπρατηθεί (στη 

συντριπτική πλειοψηφία τους) είτε βρίσκονται σε διαδικασία δηµοπράτησης 

αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έχουν ακόµη συµβασιοποιηθεί.  

Οι λόγοι αυτοί είναι είτε κωλύµατα και καθυστερήσεις της διαδικασίας η οποία 

προβλέπεται από την κείµενη Νοµοθεσία (διαδικασία προσφυγών σε όλα τα 

στάδια, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής στο ΣΤΕ κοκ) είτε άλλους είδους 

καθυστερήσεις όπως εµπλοκή της αρχαιολογίας σε όλα τα έργα υπαίθρου 

(υδραυλικά, αντιπληµµυρικά) ακόµη και λόγοι υπερβολικού φόρτου εργασίας 

αλλά και υποστελέχωσης των Υπηρεσιών µας, θέµα το οποίο έχω 

κατ΄επανάληψη θέσει στο παρελθόν. 

2.Έργα από πόρους της  Περιφέρειας Αττικής 

Επιτρέψτε µου να παραθέσω και εδώ  ορισµένα  συγκεντρωτικά ποσοτικά 

στοιχεία : 

• Προτεινόµενες πιστώσεις 2013 για έργα : 187 εκ € 

• Προτεινόµενες πιστώσεις για ολοκληρωµένα έργα : 19,1 εκ € 

• Προτεινόµενες πιστώσεις για εκτελούµενα έργα : 47,9 εκ € 

• Προτεινόµενες πιστώσεις για δηµοπρατηµένα και υπό δηµοπράτηση 

έργα : 42,4 εκ € 

• Προτεινόµενες πιστώσεις για ενταγµένα έργα : 77,6 εκ € 

 

Κλείνοντας και για να µη δηµιουργηθούν λάθος εντυπώσεις θέλω εµφατικά να 

αναφέρω ότι σίγουρα είµαστε σε καλό δρόµο. Παρά τις δυσκολίες που 

προκαλούνται από τη δαιδαλώδη Νοµοθεσία. Παρά την έλλειψη ουσιαστικής 
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συνδροµής από την Κεντρική ∆ιοίκηση. Παρά τις όποιες διαφωνίες µας. Παρότι 

έχουµε να διαχειρισθούµε κοινοτικούς πόρους που υπερβαίνουν το 1 δις ευρώ 

και ίδιους πόρους που υπερβαίνουν τα 187 εκ ευρώ. Στεκόµαστε στο ύψος 

µας.  

Κάθε µέρα αποδεικνύουµε ότι είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε τις 

περιστάσεις. Χρειάζεται όµως, όπως προείπα, µεγαλύτερη προσπάθεια και 

ακόµη περισσότερη εγρήγορση από όλους µας. Ας µην ξεχνάµε ότι µέχρι το 

τέλος του 2015 πρέπει το σύνολο των διατιθέµενων πόρων να έχει 

απορροφηθεί, ολοκληρωτικά. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται. 

Έχουµε στην πράξη δείξει τις προθέσεις µας προς τον Α’ Βαθµό 

Αυτοδιοίκησης. Είµαστε δίπλα µε έργα και όχι µε λόγια, εκτιµούµε όµως ότι 

υπάρχουν ακόµη περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας πάντα µε στόχο το 

όφελος των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών, της Αττικής. 

Είµαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο καράβι, τη χώρα µας δηλαδή και την Αττική, 

που προσπαθεί να βγει από την περιδίνηση των τελευταίων χρόνων.  

Όλοι µαζί αν συνεργαστούµε θα τα καταφέρουµε όπως έγινε και άλλες φορές 

στο παρελθόν. Εάν όµως περιχαρακωθούµε ο καθένας στο χώρο του, το 

αποτέλεσµα θα είναι αρνητικό για όλους.  

Πρέπει όλοι µαζί να διεκδικήσουµε αυτό που οι ευρωπαϊκές προηγµένες χώρες 

κάνουν εδώ και χρόνια: την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση, ως ένα ενιαίο 

σύστηµα ∆ιοίκησης της χώρας.  

Έχουµε ήδη αργήσει στην υλοποίηση αυτού του αναγκαίου βήµατος, µε 

ευθύνη κυρίως της Κεντρικής Εξουσίας.  

Περιφέρειες και ∆ήµοι µπορούν µαζί να είναι ο µοχλός της νέας Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης της χώρας, τώρα που, όπως όλα δείχνουν, το «καράβι» 

απέφυγε την «ξέρα» της χρεοκοπίας.   

Σας ευχαριστώ πολύ 

 


