
Κ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ (∆ήµαρχος Καλλιθέας – Πρόεδρος ΚΕ∆Ε): Καληµέρα 

σας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί προσκεκληµένοι, µε 

ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του κ.Σαββίδη να παρευρεθώ 

στη σηµερινή σας Ηµερίδα, που στόχο έχει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. 

Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, ότι εσείς από 

µόνοι σας παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία, διότι στη συνείδηση του 

κόσµου, οι προµηθευτές του ∆ηµοσίου, αλλά και οι εργολήπτες, οι 

εργολάβοι των ∆ηµοσίων Έργων κατέχουν µία περίοπτη θέση σε αυτό 

που ονοµάζουµε διαφθορά. Αλλά στη διαφθορά όµως, δεν υπάρχει ένα 

µέρος –το ταγκό θέλει δύο– υπάρχει και η πολιτική εξουσία. Και στο 

κοµµάτι αυτό, µε την ευρεία έννοια της πολιτικής εξουσίας, υπαγόµαστε 

και εµείς, οι ∆ήµοι της χώρας.  

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη 

ικανοποίησή µου ότι σήµερα εσείς παίρνετε την πρωτοβουλία να 

ανοίξετε αυτά τα θέµατα, να τα φέρουµε στην επιφάνεια, για να δούµε αν 

σε αυτή την πολύµορφη οικονοµική, κοινωνική πολιτική, την κρίση 

αξιών και των προτύπων, έχουµε φτάσει στον πάτο. Γιατί η ανάδειξη και 

µόνο αυτού του ζητήµατος, νοµίζω ότι είναι ένας στοιχείο και 

αυτοκριτικής, αλλά και της δυνατότητας να ληφθούν τα κατάλληλα 

µέτρα, να θωρακίσουµε θεσµικά όλη αυτή τη διαδικασία της ανάθεσης 

των ∆ηµοσίων Έργων, ώστε να µην υπάρξει στο µέλλον αυτό το 

φαινόµενο το οποίο µας τραυµατίζει και σήµερα µας έχει οδηγήσει εδώ 

που µας έχει οδηγήσει.  

Θέλω όµως να προχωρήσω λίγο παραπέρα τη σκέψη µου, λέγοντας 

και από τη µεριά των ∆ήµων, ότι και εµείς αντιµετωπίζουµε προβλήµατα, 

δεν είναι µόνο το θεσµικό επίπεδο και οι ατέλειες που υπάρχουν στη 

σύνταξη των µελετών, στην επίβλεψη, µετά στην παρακολούθηση και 



συντήρηση των έργων και ούτω καθεξής. Αντιµετωπίζουµε πρόβληµα 

πληρότητας Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο πολλές φορές, µη έχοντας το 

εξειδικευµένο Προσωπικό, µας αναγκάζει να αναζητήσουµε άλλους 

τρόπους επίλυσης, δηλαδή να προκηρύξουµε τις µελέτες.  

Κύριε Πρόεδρε του ΤΕΕ, δράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι αν 

σύντοµα δεν αλλάξει αυτό το θεσµικό πλαίσιο, ενώ υπάρχουν χρήµατα 

σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι µελέτες καθυστερούν τόσο πολύ, που δεν 

µας επιτρέπουν να προκηρύξουµε έργα, δεδοµένου –επαναλαµβάνω– του 

γεγο-νότος ότι υπάρχει ελλιπής στελέχωση από τεχνικό εξειδικευµένο 

Προσω-πικό των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Πολεοδοµιών κ.ο.κ, σε µία 

περίοδο που έχουµε ανάγκη τα τεχνικά έργα.  

Γι αυτό λοιπόν, όπως και κατ’ ιδίαν σας έχω πει, είναι ότι θα 

πρέπει να απλουστεύσουµε αυτές τις διαδικασίες. Έχετε νοµίζω, την 

τεχνογνωσία εσείς καλύτερα από εµάς, ώστε σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα να µπορούµε να προκηρύσσουµε τις µελέτες και όχι να γίνεται 

αυτή η διαδικασία η χρονοβόρα, που µόνο ένα θα σας πω: αν κάποιος 

κάνει µία ένσταση, τελειώνει πριν καν αρχίσει η διαδικασία της 

αξιολόγησης των µελετών. Αυτό έχει όµως επιπτώσεις πολλαπλές: 

οικονοµικές, στην απασχόληση, στο τεχνικό Προσωπικό, στο εργατικό 

δυναµικό που θα ασχοληθεί στα έργα. Σας λέω ένα παράδειγµα (δεν 

θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας), για να αναφέρω άλλες περιπτώσεις 

οι οποίες µας έχουν απασχολήσει και µας απασχολούν.  

Θέλω να κλείσω λέγοντας, κύριε Σαββίδη, ότι η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση εκφράζει την ετοιµότητά της να συνεργαστεί µαζί σας και µε όλους 

τους φορείς του ∆ηµοσίου, για να αντιµετωπίσουµε αυτό το φαινόµενο. 

Θεωρούµε ότι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι µέρος του πολιτικού 

συστήµατος.  



Εµείς καταβάλουµε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούµε 

στον ρόλο µας και στην επιταγή του Συντάγµατος, αλλά και του κόσµου 

που µας στέλνει στη ∆ηµοτική Αρχή. Θα είµαστε δίπλα σας, 

συµπαραστάτες, για να αντιµετωπίσουµε από το µέρος που µας αφορά, 

όλη αυτή τη διαφθορά –γιατί για διαφθορά και διαπλοκή πρόκειται– που 

δεν µας τιµά. 

Τέλος, θέλω να πω ότι πολλές φορές βρισκόµαστε σε 

αντιπαράθεση όχι µόνο µε τους εργολάβους αυτών καθαυτών των 

τεχνικών έργων, αλλά και ιδιαίτερα των εταιρειών παροχής π.χ. Οπτικών 

Ινών, της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥ∆ΑΠ, όλων των Κοινωφελών Φορέων, 

που όχι απλώς βιάζουν τις πόλεις µας, καταστρέφουν στην κυριολεξία τις 

πόλεις µας. Π.χ. το Φυσικό Αέριο, µε µία απλή αίτηση, ή οι Οπτικές Ίνες, 

όταν δεν δίνουµε εµείς την άδεια, καταφεύγουν στην Περιφέρεια και 

παίρνουν, καταστρέ-φουν, βιάζουν στην κυριολεξία τις πόλεις µας, έχουν 

µία εγγυητική επιστολή η διαδικασία και µόνο να γίνει η έκπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, δεν συµφέρει.  

Και δεν µπορούµε να βρούµε, κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιµε-

λητηρίου, έναν τρόπο συνεργασίας, ώστε και αυτοί οι πάροχοι των 

∆ηµοσίων Κοινωφελών Επιχειρήσεων, αλλά και ιδιαίτερα των Οπτικών 

Ινών, δεν µπορούµε να βρούµε έναν κοινό τρόπο και την εργασία τους να 

εκτελέσουν, αλλά και εµείς, από την άλλη µεριά, να προφυλάξουµε και 

τους ίδιους και τις πόλεις µας και τους εαυτούς µας. Παράδειγµα, εάν το 

Φυσικό Αέριο δεν έχει µία πληµµελή τεχνική κατασκευή και ένας 

συµπολίτης µας πέσει και κτυπήσει, πάει για ποινικό αδίκηµα και 

έκπτωση του αξιώµατος ο ∆ήµαρχος.  

Είναι απίστευτο αυτό το οποίο, δε, γίνεται, πολλές φορές όταν 

αρνούµεθα, πάνε στην Περιφέρεια και κάνουν υπέρβαση των ∆ηµοτικών 



Αρχών και ο κ.Ρακιτζής ξέρει πολύ καλά ότι τέτοια φαινόµενα µας 

ταλαιπωρούν.  

Εγώ περιµένω πολλά από τη σηµερινή σας Ηµερίδα. Και κύριε 

Πρόεδρε του Τεχνικού Επιµελητηρίου, επαναλαµβάνω ότι σας έχουµε 

ενοχλήσει, έχουµε συζητήσει, πάρτε πρωτοβουλίες, θα είµαστε µαζί σας. 

Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας.  

 


