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Στη δεκαετία του ’70, η ρίζα του προβλήµατος
Το πρόβληµα της έλλειψης ανελκυστήρων στον Οικισµό των Εργατικών Κατοικιών του ∆ήµου Αµαρουσίου, είναι παλιό. Από τη δεκαετία του ’70, σε έκταση που περικλείεται από τις οδούς Α. Κωνσταντίνου,
∆ιονύσου, Σκρά, Βυζαντίου και Ιερού Λόχου, είχε κατασκευασθεί συγκρότηµα κατοικιών του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας. Συγκρότηµα αποτελούµενο από 380 κατοικίες σε 22 κτίρια, στα οποία κατοίκησαν
δικαιούχοι του Οργανισµού µε τις οικογένειές τους.
Από τα 22 κτίρια αυτά παραδόθηκαν χωρίς ανελκυστήρες στους νέους ιδιοκτήτες τους τα 13. Από τότε
µέχρι σήµερα, αν και έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια, οι κάτοικοι διατυπώνουν το αίτηµα η έλλειψη αυτή
να αποκατασταθεί.

Η πρωτοβουλία του ∆ήµου Αµαρουσίου
Η σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου Αµαρουσίου ανέλαβε πρωτοβουλία, µε στόχο να δώσει λύση σε ένα χρόνιο
αίτηµα περισσότερων από 340 οικογενειών, που ζουν στο Συγκρότηµα των Εργατικών Κατοικιών. Και η
λύση που προτείναµε ήταν η τοποθέτηση εξωτερικών ανελκυστήρων, στα 13 από τα 22 κτίρια. Όµως για να
προχωρήσει η συγκεκριµένη παρέµβαση, αυτό µπορεί να γίνει µόνον µέσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος να χρηµατοδοτήσει
το έργο.

Ποιες ενέργειες έκανε ο ∆ήµος
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του ∆ήµου Αµαρουσίου για τη διευθέτηση του προβλήµατος, η ∆ιοίκηση
υλοποίησε µια σειρά από ενέργειες.

1 Προχωρήσαµε ως ∆ήµος στην εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης για την επίλυση του προβλήµατος, ενώ ταυτόχρονα καταρτίσαµε και προϋπολογισµό του έργου. O αρχικός προϋπολογισµός, µε
βάση τη µελέτη µας, ανερχόταν στα 3.100.000 ευρώ.
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Στις 7 Απριλίου 2009 καταθέσαµε στον ΟΕΚ τη µελέτη, µαζί µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
προκειµένου το έργο αυτό να πραγµατοποιηθεί.
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Στη συνέχεια έγιναν πολύµηνες διαπραγµατεύσεις. Στη διάρκειά τους ακολουθήσαµε και ολοκληρώσαµε όλες τις νόµιµες διαδικασίες καθώς και όσες µας υπεδείχθησαν από τον ΟΕΚ, προκειµένου
να πραγµατοποιηθεί το έργο το ταχύτερο δυνατόν.

4 Στη συνέχεια καταρτίστηκε προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Αµαρουσίου και Ο.Ε.Κ., η
οποία εγκρίθηκε τόσο από το ∆.Σ. του ΟΕΚ (αρ. Απόφασης 34/17-9-2009), όσο και από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αµαρουσίου (αρ. Απόφασης 467/2009).
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Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έστειλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο την προγραµµατική σύµβαση για
έγκριση. Και µε την υπ’ αριθµό 489/2009 πράξη, εγκρίθηκε από το Ε’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
το περιεχόµενο της σύµβασης.

6 Το Σεπτέµβριο του 2009 συγκεντρώσαµε από τους διαχειριστές των εργατικών πολυκατοικιών τις
δηλώσεις αποδοχής για την κατασκευή του έργου.
7 Ο Ο.Ε.Κ. τροποποίησε τον αρχικό προϋπολογισµό και αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει το έργο µε
1.588.583 ευρώ. Η τροποποίηση αυτή έγινε δεκτή από το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, µε την υπ’ αριθµό
629/23-12-2009 απόφασή του. Το έργο πρόκειται να εκτελεστεί εργολαβικά υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, θα δηµοπρατηθεί από το ∆ήµο και θα χρηµατοδοτηθεί από τον Ο.Ε.Κ. µέχρι το
ποσό που συµφωνήθηκε.
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O ∆ήµος Αµαρουσίου έστειλε στις 7-1-2010 υπογεγραµµένη τη σύµβαση στον Ο.Ε.Κ., ώστε να
υπογραφεί από τη διοίκησή του, µε σκοπό το έργο να ξεκινήσει άµεσα και να ολοκληρωθεί σε εύλογο
χρονικό διάστηµα.

9 Παρά το γεγονός ότι η σύµβαση έχει περάσει από όλα τα στάδια εγκρίσεων που προβλέπονται
από το Νόµο και έχει εγκριθεί επιπλέον και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αυτή παραµένει στον Ο.Ε.Κ.
χωρίς υπογραφή (µε αρ. Πρωτ. Ο.Ε.Κ. 264/11-01-2010).
10 Στο διάστηµα που έχει µεσολαβήσει µέχρι σήµερα, διαπιστώνοντας την αδικαιολόγητη αδράνεια του
Ο.Ε.Κ. να προχωρήσει στην υπογραφή της σύµβασης και να τεθεί τέλος στην οµηρία 340 οικογενειών που

κατοικούν στον Οικισµό των Εργατικών Κατοικιών, έχουµε αποστέλλει επιστολές τόσο προς τον
Ο.Ε.Κ., όσο και προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών.
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Στις 17-2-2010 στάλθηκε επιστολή στον Υπουργό Υποδοµών κ. Ρέππα (αρ. Πρωτ.
11245/17-2-2010), όπου τον ενηµερώναµε για το ιστορικό του έργου και την άρνηση που επεδείκνυαν
οι υπηρεσίες και η ∆ιοίκηση του Ο.Ε.Κ., στο να προχωρήσουν στην υλοποίηση της απόφασης που οι ίδιοι
είχαν λάβει από το Σεπτέµβριο του 2009 και να υπογραφεί η σύµβαση.

12 Στις 8-6-2010 ο ∆ήµος Αµαρουσίου απέστειλε εκ νέου έγγραφο στον Ο.Ε.Κ., όπου επισηµαίνεται η
αναγκαιότητα του έργου (αρ. Πρωτ. 39929/8-6-2010).
13 Σε συνέχεια αυτού του εγγράφου, την 1η Ιουλίου 2010 στείλαµε επιστολή στην Πρόεδρο του ∆.Σ.
του Ο.Ε.Κ. κα Γ. Κωτίδου (αρ. Πρωτ. 47246/ 1-7-2010), την οποία κοινοποιήσαµε στο Γραφείο
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών κ. Ρέππα, όπου επισηµαίναµε ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η υπογραφή της σύµβασης.
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Στον Υπουργό Υποδοµών κ. Ρέππα επανήλθαµε τον Αύγουστο του 2010 µε νέα επιστολή (αρ. Πρωτ. 7554/6-8-2010), όπου του ζητούσαµε εκ νέου τη συνδροµή του για την επίλυση του
ζητήµατος.
.
15 Στις 6-8-2010 επανήλθαµε µε νέα επιστολή προς την Πρόεδρο του Ο.Ε.Κ., κα Κωτίδου,
όπου της ζητούσαµε να µας απαντήσει άµεσα στις προηγούµενες επιστολές µας.

16 Στις 24 Αυγούστου 2010 η Πρόεδρος του Ο.Ε.Κ. κα Κωτίδου µε επιστολή που απέστειλε στο
∆ήµο, ανατρέπει όλα όσα έχουν συµφωνηθεί τους προηγούµενους µήνες. Και υποστηρίζει για πρώτη
φορά ότι ο Οργανισµός που προΐσταται αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει το έργο. Επιπλέον, αναφέρει πως
εφόσον θεωρούµε ως ∆ήµος το έργο απαραίτητο, να το εκτελέσουµε µε δικούς µας πόρους. Ουσιαστικά
για πρώτη φορά Πρόεδρος ∆ηµόσιου Οργανισµού υποστηρίζει το ανήκουστο, να χρηµατοδοτήσουν
άλλοι φορείς έργα που αποτελούν δική του υποχρέωση.
17 Φυσικά η προκλητική αυτή απάντηση της Προέδρου του Ο.Ε.Κ. δεν έµεινε αναπάντητη, αφού ο
∆ήµος Αµαρουσίου επανήλθε. Με νέα επιστολή στις 30 Αυγούστου την κάλεσε να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους δικαιούχους του Οργανισµού που προΐσταται.
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Ο Ο.Ε.Κ. υπεύθυνος για την καθυστέρηση
Για την καθυστέρηση έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου της εγκατάστασης ανελκυστήρων
στον Οικισµό των Εργατικών Κατοικιών Αµαρουσίου, µοναδικός υπεύθυνος είναι ο Ο.Ε.Κ..
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου από την πλευρά του έκανε ότι ήταν απαραίτητο, αφού:
Εκπόνησε την απαραίτητη για την πραγµατοποίηση του έργου µελέτη µε τις υπηρεσίες
του, αν και δεν ήταν δική του αρµοδιότητα και ευθύνη.
Έθεσε τη µελέτη αυτή υπόψη της ∆ιοίκησης του Ο.Ε.Κ. και προχώρησε στις διορθώσεις
που του υποδείχθηκαν, τροποποιώντας και τον αρχικό προϋπολογισµό.
Προχώρησε στην κατάρτιση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και του
Ο.Ε.Κ., προκειµένου να ξεκινήσει το έργο.
Έστειλε στο Ελεγκτικό Συνέδριο την προγραµµατική σύµβαση για έγκριση.
Ως συµβαλλόµενο µέρος υπέγραψε τη σύµβαση και την απέστειλε στον Ο.Ε.Κ. προκειµένου να υπογραφεί και από µέρους του.
Έθεσε το ζήτηµα της υπογραφής της σύµβασης και της υλοποίησης του έργου στο
ανώτερο δυνατό πολιτικά επίπεδο, στον Πρωθυπουργό.
Συνεχίζουµε την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, ασκώντας πιέσεις τόσο προς τη ∆ιοίκηση του Ο.Ε.Κ. όσο και προς την Κυβέρνηση. Στις διεκδικήσεις αυτές, θέλουµε στο πλευρό µας
όλους τους κατοίκους του Οικισµού.

Ενωµένοι µπορούµε να τα καταφέρουµε.

