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Θα ξεκινήσω με την κ. Σιμητροπούλου, την ευχαριστούμε που διάβασε την ανακοίνωσή μας. Δεν κάνουμε 
μικροπολιτική και της υπενθυμίζω ότι η ανακοίνωση δεν βγήκε δυο ημέρες μετά τις καταγγελίες του 
Δημάρχου, έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση για το ίδιο θέμα και στις 25/5/18.   

Σαφέστατα δεν υπάρχει μελέτη από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αλλά υπάρχει πρόταση. Έχω εδώ τα πρακτικά του 
Δημοτικού Συμβουλίου της 30/3/16 όπου είχαμε συζητήσει διεξοδικά το θέμα του παραλιακού πεζόδρομου 
και, όπως προκύπτει από αυτά, αν απευθυνόσαστε, κ. Σιμητροπούλου, στην Τεχνική Υπηρεσία θα σας 
έλεγε η κ. Μασούρη ότι είχε μιλήσει με τον τότε πρόεδρο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε κ. Αναγνώστου, ο οποίος και είχε 
πρόταση για το πώς μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με μιαν ήπια παρέμβαση, αλλά η πρόταση 
αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Βεβαίως η μελέτη δεν θα ήταν δωρεάν, έχει καταγράφει εδώ (στα πρακτικά), κ. 
Δήμαρχε, το κόστος ήταν 12.000 €. Εγώ δεν θα κρίνω ή θα αποφασίσω αν σωστά ή λάθος  πράξαμε, η 
Τεχνική Υπηρεσία έκρινε ότι το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε δεν μπορούσε να καλύψει αυτά που θα κάλυπτε ένα ιδιωτικό 
γραφείο, μια ομάδα που θα αναλάμβανε το έργο με περισσότερο μπετόν κλπ όπως λέει η κ. Μασούρη, αν 
θέλετε να σας το διαβάσω για να μην αμφισβητηθώ. Όμως, εκτός από το θέμα της επέμβασης στη 
θάλασσα, αυτό το γραφείο θα αναλάμβανε να φέρει εις πέρας και την αδειοδότηση του έργου, κάτι που 
φυσικά δεν μπορούσε να κάνει το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά.  

Επειδή καλό είναι να ενημερώνονται οι πολίτες αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση, να 
πω λοιπόν στην κ. Σιμητροπούλου ότι προβαίνουμε σε ανακοινώσεις και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να 
βρίσκουμε στοιχεία είτε από το αρχείο του κ. Ορφανού είτε από το διαδίκτυο. Έχουμε καταθέσει, την 
επόμενη μέρα που κάναμε αυτήν τη συζήτηση, αίτημα με πρωτόκολλο με αριθμ. 6338/31.3.16, το έχω εδώ 
στη διάθεσή σας, και ζητάμε από τον Δήμο να μας δοθούν αντίγραφα της μελέτης υπ΄αριθμ.  3/2012 για 
την αποκατάσταση του τοιχίου αντιστήριξης στην παραλίας Αλίμου και 15/2014 την επικαιροποίηση της και 
φυσικά τις μελέτες που εκπόνησε ο κ. Σπ. Γουλουμής. Αυτό το πρωτόκολλο δεν έχει απαντηθεί μέχρι 
σήμερα που μιλάμε! 

Από κει και πέρα θα θέσω κάποια ερωτήματα. Είπε τότε ο Δήμαρχος "αφήστε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε , εμείς σαν 
Τεχνική Υπηρεσία και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Κακκαβή (αναφέρεται και το όνομά του στα 
πρακτικά) είμαστε αρνητικοί γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι συνολικό και να πάρουμε την αδειοδότηση 
από το Δημόσιο". Πώς γίνεται βέβαια να λέει ο Δήμαρχος σήμερα ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ αρμοδιότητα 
έχει ο δημόσιος φορέας αλλά εμείς θα αναθέσουμε σε ιδιώτη να κάνει τη συνολική μελέτη για να 
μπορέσουμε να την πάρουμε, εγώ το δεχτώ, το βλέπω καλόπιστα και αν πραγματικά γίνεται να συναινέσω. 
Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχουμε πριν μιαν ενημέρωση. Και το λέω γιατί, όπως αναφέρεται στα 
πρακτικά, ο Δήμαρχος είπε ότι για να εξασφαλίσουμε την εγκεκριμένη επιχορήγηση από την Περιφέρεια, 
τις 600.000 €, για το έργο αυτό, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες και η πρότασή μας, αυτό το 
πόνημα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και σοβαρό. Έρχεται λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30/3/16 η 
2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και όπως είπε ο Δήμαρχος προβλέπονται τέσσερις μελέτες, 
ένα πρόγραμμα περίπου 83.000 €. Και από τις τέσσερις μελέτες αυτές έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα μόνο 
οι δύο μελέτες, τον 10ο του 2016 η Ακτομηχανική και μόλις τον 11ο του 2017 η Λιμενική Μελέτη, αν και 
είναι κάτι όμως που έχει συζητηθεί και αποφασιστεί τον 3ο του 2016. Έχουν δε αποσυρθεί η Μελέτη για 
την βυθομέτρηση και η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η έλλειψη της οποίας καθιστούσε 
ελλιπέστατη την προηγούμενη μελέτη του κ. Ορφανού που δεν προχώρησε.  

Όλα αυτά τα οποία καταθέτω σήμερα, και προκύπτουν και από τα πρακτικά του 2016, σημαίνουν μεν 
ενέργειες που εσείς, κ. Δήμαρχε, τις κάνατε, είναι 35 - 40, εγώ συμφωνώ και είμαι καλόπιστη απέναντί σας 
ότι τις κάνατε. Εμείς σαν αντιπολίτευση, σαν συνδιοίκηση, έχουμε ενημερωθεί για τις ενέργειές σας; Ας 
πούμε ότι ερχόμαστε στον Δήμο με πρωτόκολλο και μας τις δίνετε (που δεν μας τις δίνετε ποτέ, έφερα 
παράδειγμα το αίτημά μας από το 2016). Τις απαντήσεις και το τι λέει το Δημόσιο εμείς δεν πρέπει να τις 
γνωρίζουμε; Δηλαδή όταν λέμε ενημέρωση και το ζητάμε και στην ανακοίνωσή μας, κ. Σιμητροπούλου, 
εννοούμε  το τι κάνει ο Δήμος ή πού σκοντάφτει ο Δήμος κι εμείς δεν το γνωρίζουμε. Διότι αυτό σημαίνει 
δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν έχουμε την αλληλογραφία. 

Σαν ΑΝΩ-ΚΑΤΩ λέμε ναι, να συμπορευτούμε και συμφωνώ ότι το Δημόσιο έχει την παθογένειά του και 
πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει, γιατί είναι ένα έργο που αφορά όλη την πόλη και την ασφάλεια των 



δημοτών, ένα έργο μακράς πνοής, δεν είναι κάτι για τώρα. Παρεμπιπτόντως στο ίδιο σημείο με το 2015 
είναι η τρύπα στο κρηπίδωμα, κ. Δήμαρχε. 

Η συμπόρευση, κ. Δήμαρχε, σημαίνει και απαιτεί όλη η αντιπολίτευση να έχει γνώση.  
Και βέβαια να θέσω το εξής ερώτημα: όταν έπρεπε να γίνει το σημαντικό θέμα της παράτασης μίσθωσης 
του κ. Σταθοκωστόπουλου δεν κάναμε διαβούλευση και δυο συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου γιατί το 
θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό; Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ένα επίσης τόσο σημαντικό θέμα που αφορά 
την ασφάλεια των πολιτών δεν κληθήκαμε όλοι και να ενημερωθούμε για τις απαντήσεις του Δημοσίου και 
να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί.  

Δεν είναι θέμα μικροπολιτικής, κ. Δήμαρχε, η ασφάλεια των πολιτών. Αλλά και ο Δήμος του Αλίμου δεν 
είναι φέουδό σας, ειδικά σε τόσο σοβαρά θέματα. 
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