
Οµιλία Περιφερειάρχη Αττικής κου Γιάννη Σγουρού  

Αγαπητοί φίλοι, 

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή για εµένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ, για να υπογράψουµε από 

κοινού µε το ∆ήµαρχο Αγίων Αναργύρων Καµατερού, κ. Νίκο Σαράντη, την Προγραµµατική 

Σύµβαση για  το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 ∆.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». 

Το έργο αυτό, προϋπολογισµού 700.000 ευρώ, θα χρηµατοδοτηθεί αποκλειστικά από πόρους 

της Περιφέρειας Αττικής και αποτελεί πραγµατικά µία πάγια απαίτηση των δηµοτών της 

περιοχής.  

Σήµερα στο Καµατερό δεν υπάρχει κανένα δηµοτικό κτήριο που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την τέλεση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό ο ∆ήµος αναγκάζεται να 

εκµισθώνει κτίρια, τα οποία όµως δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές.  

Αυτή ακριβώς την ανάγκη ερχόµαστε να ικανοποιήσουµε σήµερα µε ένα σύγχρονο κτηριακό 

έργο, το οποίο έχει µελετηθεί, ώστε να προσαρµόζεται και να λειτουργεί αρµονικά µε το 

υφιστάµενο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. 

∆εσµευόµαστε ότι θα κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι διαδικασίες δηµοπράτησης, 

συµβασιοποίησης και υλοποίησής του να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατό, πάντα όµως 

τηρουµένων των προβλεποµένων νοµίµων διαδικασιών και προθεσµιών. 

Η Περιφέρεια Αττικής, πιστή στις δεσµεύσεις της απέναντι στους πολίτες, προχωρά και υλοποιεί 

αταλάντευτα το πρόγραµµά της χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς.  

Εµείς δεν ξεχωρίζουµε τις περιοχές της Αθήνας σε προνοµιούχες και µη, ούτε διαχωρίζουµε τους 

πολίτες σε πατρικίους και πληβείους.  

Είµαστε εδώ, για να στηρίζουµε έµπρακτα όσους το έχουν ανάγκη και όσους µε την καθηµερινή 

τους πρακτική και ενασχόληση αποδεικνύουν ότι αξίζουν αυτή τη στήριξη.  

∆εν ασκούµε την πολιτική από τα γραφεία αλλά παρακολουθούµε από κοντά όλα τα έργα. 

Ο σκοπός της παρουσίας µας είναι διπλός.  

Θέλουµε από τη µία να έχουµε ιδία γνώση για την πορεία υλοποίησης των έργων του 

προγράµµατός µας και να επιλύουµε εν τη γενέσει τους τα όποια προβλήµατα.  

Παράλληλα, θέλουµε να καταδείξουµε σε όλους τη µέγιστη σηµασία που δίνουµε στην ταχεία 

απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία. 

Σήµερα  επισκεφθήκαµε δύο έργα µεγάλης σηµασίας που εκτελούνται στην περιοχή:  



α) την κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου µε παράλληλη διαµόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου στο ∆ήµο Αγίων Αναργύρων- Καµατερού, προϋπολογισµού 9.840.000 ευρώ, το οποίο 

πληρώνεται  αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Αττικής,  

Ας µην ξεχνάµε ότι στο πρόγραµµα δράσεων του ΠΕΠ Αττικής δεν περιλαµβάνεται η δηµιουργία 

αθλητικών υποδοµών. Στόχος µας είναι να δώσουµε µία γόνιµη διέξοδο στη νεολαία κρατώντας 

την παράλληλα µακριά από άλλους ολισθηρούς δρόµους. 

 β) την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στους Αγίους Αναργύρους, προϋπολογισµού 

2.897.000 ευρώ, το οποίο πληρώνεται από το ΕΣΠΑ. 

Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να σας παραθέσω ορισµένα στοιχεία που καταδεικνύουν τη 

µέγιστη σηµασία που δίνουµε στην κατασκευή παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών, µε 

αποκλειστικό στόχο την αποτελεσµατική συνδροµή µας στον αγώνα που η σύγχρονη γυναίκα 

δίνει καθηµερινά, προκειµένου να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στο σύνθετο ρόλο της 

εργαζόµενης µητέρας.  

54 παιδικοί σταθµοί, συνολικού προϋπολογισµού άνω των 100 εκ €, υλοποιούνται αυτή τη 

στιγµή στο λεκανοπέδιο.  

Έχουν ολοκληρωθεί 10 εξ’ αυτών και θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να 

ολοκληρώσουµε όσο περισσότερους µπορούµε µέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Και δεν σταµατάµε εδώ. 

Τη δεκαετία 2003-2012 υλοποιήσαµε έργα συνολικού προϋπολογισµού 85 εκ. €. 

Εκτελούµε ή έχουµε δηµοπρατήσει και θα συµβασιοποιήσουµε άµεσα έργα συνολικού 

προϋπολογισµού άνω των 75 εκ. € από πόρους του ΕΣΠΑ. 

Έχουµε προβλέψει στο πρόγραµµά µας για το έτος 2014 συνολικές πιστώσεις άνω των 30εκ. €.  

Υλοποιούµε έργα οδοποιίας, έργα ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης, αντιπληµµυρικά έργα, 

έργα αστικών αναπλάσεων, έργα κοινωνικών υποδοµών, έργα αθλητισµού και πολιτισµού. 

Το έχουµε πει πολλές φορές και δεν θα κουραστούµε να το επαναλαµβάνουµε για όσο διάστηµα 

βρισκόµαστε σε αυτή τη θέση: 

Εµείς δεν µιλάµε πολύ αλλά αφήνουµε το έργο µας να µιλήσει για εµάς. 

Εµείς δεν χρησιµοποιούµε τα χρήµατά µας για γιορτές και πανηγύρια αλλά τα διαθέτουµε µε 

σύνεση και υλοποιούµε έργα υποδοµής, τα οποία παράγουν ανάπτυξη, δηµιουργούν θέσεις 

εργασίας και ουσιαστικά επιστρέφονται στους πολίτες. 



Εµείς µε το έργο µας προσπαθούµε να καλύψουµε το σύνολο των πολιτών της Αττικής, χωρίς 

διακρίσεις, χωρίς αποκλεισµούς, χωρίς σκοπιµότητες.  

Στην προσπάθεια αυτή που κάνουµε σας θέλουµε όλους συµπαραστάτες.  

Στο δρόµο αυτό που έχουµε χαράξει και επιµένουµε να ακολουθούµε σας θέλουµε όλους 

συνοδοιπόρους. 

Μόνο µαζί µπορούµε να ανατρέψουµε την κατάσταση και να πάµε αντίθετα στη µιζέρια και την 

κατήφεια της εποχής.  

Όλοι µαζί µπορούµε µε πρόγραµµα και πολύ δουλειά να τα καταφέρουµε.  

Αυτό οφείλουµε να πράξουµε και αυτό ακριβώς θα πράξουµε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 

∆ηµιουργία δικτύου οµβρίων και συλλεκτήρων στο Αιγάλεω προϋπολογισµού 5,3 εκ €  

Κατασκευή αγωγού οµβρίων υδάτων στην οδό Καλπακίου  προϋπολογισµού 3 εκ €. 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 

∆ιάνοιξη της λεωφόρου Θηβών από την οδό Αγίου Νικολάου έως τη λεωφόρο Φυλής, 

προϋπολογισµού 8 εκ €  

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανάπλαση της λεωφόρου Θηβών µε στοιχεία βιοκλιµατικού χαρακτήρα προϋπολογισµού 5,1 εκ. 

€, 

Ανάπλαση των οδών Προύσσης Μαρίνου Αντύπα και Αγίας Βαρβάρας στους ∆ήµους Αιγάλεω και 

Αγίας Βαρβάρας προϋπολογισµού 2,9 εκ. €,  

Ανάπλαση στο χώρο του πρώην 20ου ∆ηµοτικού σχολείου στο Ίλιον µε τη δηµιουργία χώρων 

αναψυχής – ποδηλατοδρόµων προϋπολογισµού 2 εκ. €. 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ και ΥΠΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΑ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κατασκευή πολυκέντρου κοινωνικής, πολιτικής και ενηµέρωσης στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας 

προϋπολογισµού 4,2 εκ. €  

Κατασκευή κέντρου κοινωνικών - προνοιακών υποδοµών και κοινωνικής αλληλεγγύης και 

πρόνοιας στο ∆ήµο Αγίων Αναργύρων Καµατερού προϋπολογισµού 4,5 εκ. € 

 


