
πορεία υλοποίησης έργων που 
χρηματοδοτούνται από την Περι-
φέρεια Αττικής και η ένταξη νέων 

έργων και υποδομών,  βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρ-

χη Αττικής Γ. Πατούλη και της Δήμαρχου Μ. 
Ανδρούτσου. Συνολικά τα έργα που χρη-
ματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττι-
κής και το ΠΕΠ στην περιοχή έχουν προ-
ϋπολογισμό που ξεπερνά  τα 10 εκ. ευρώ.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην 
οποία συμμετείχαν η Εντεταλμένη Νεανι-
κής Επιχειρηματικότητας  Γ. Αδαμοπού-
λου, ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής Α. Καλογερόπουλος 
και ο Αντιδήμαρχος Α. Αδαμόπουλος συ-
ζητήθηκε και η χρηματοδότηση του έργου 
προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικού 
χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο του Δή-
μου Αγίου Δημητρίου. Το έργο θα χρημα-
τοδοτηθεί  από την Περιφέρεια Αττικής 
και ο προϋπολογισμός του είναι 586.000 
ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ιδιαίτερη αναφορά έγι-
νε επίσης στα Έργα Διαμόρφωσης της Λ. 
Αγίου Δημητρίου, στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση σχολείων και στην περιβαλλον-
τική Αναβάθμιση και Ανάπλαση τμημάτων 
οδών πέριξ σταθμού Μετρό «Άγιος Δημή-
τριος».  
Η Δήμαρχος Μ. Ανδρούτσου ευχαρίστησε 
θερμά τον Γ. Πατούλη και τα στελέχη της 
Περιφέρειας για τη δημιουργική συνεργα-
σία και επισήμανε ότι τα οφέλη για τους 

πολίτες είναι σημαντικά όταν αυτή η συ-
νεργασία μετεξελίσσεται σε συγκεκριμέ-
να έργα.  
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, αφού 
ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης 
των έργων, εξέφρασε την ικανοποίηση 
του και επισήμανε τόνισε ότι «η βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δημι-
ουργική συνεργασία της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού». 
Ο  Γ. Πατούλης επιπλέον εξήρε την προ-
σφορά και το έργο της Εκκλησίας του 
Αγίου Δημητρίου προς τους πολίτες, το-
νίζοντας ότι η Περιφέρεια στηρίζει την 
προσπάθειές, της Εκκλησίας και θα συ-
νεχίσει να συμβάλει σε δράσεις και πρω-
τοβουλίες που έχουν στο επίκεντρό τους 
το συνάνθρωπο.  «Με στοχευμένες δρά-
σεις ενισχύουμε τις βιοκλιματικές υπο-
δομές, ενώ θωρακίζουμε και διευκολύ-
νουμε την κινητικότητα. Η Περιφέρεια 
Αττικής συμβάλει στην υλοποίηση έργων 
και υποδομών που βελτιώνουν την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών και διευκολύ-
νουν την βιώσιμη κινητικότητα», σημεί-
ωσε ο Περιφερειάρχης. 

αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός 
νέου λειτουργικού και αποτελε-
σματικού διοικητικού μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας με διακριτούς 

ρόλους και αρμοδιότητες, ο οποίος θα προ-
σφέρει προστασία και ασφάλεια στους πολί-
τες, αναδείχθηκε μέσα από τη μαραθώνια συ-
νεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ατ-
τικής η οποία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωι-
νές ώρες. Η συνεδρίαση η οποία είχε μοναδι-
κό θέμα την κακοκαιρία «Ελπίδα» ολοκληρώ-
θηκε με την έκδοση ψηφίσματος  μέσω του 
οποίου διαφαίνεται η ανάγκη κατάρτισης  
ενός νέου θεσμικού πλαισίου στο οποίο θα 
διαμορφωθεί συγκεκριμένη ιεράρχηση αρμο-
διοτήτων και δικαιοδοσιών κάθε φορέα.  
Στο ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε κατά πλει-
οψηφία, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων ότι για 
κάθε είδους θεομηνία (πλημμύρες, χιονο-
πτώσεις, πυρκαγιές, κ.α. ), θα πρέπει να υπάρ-
χει διοικητικός μηχανισμός, στον οποίον θα 
εμπλέκονται «όλοι οι αρμόδιοι φορείς (Υπουρ-
γείο Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια, Δή-
μοι, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Τροχαία, ΕΜΑΚ, Σύλλογοι 
Εθελοντών κ.λπ.». ) όχι όμως σε συναλληλία, 
αλλά ως μέρη μιας στερεά δομημένης διοι-
κητικής πυραμίδας». 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η οποία ολο-
κληρώθηκε στις 2.30 το πρωί τοποθετήθηκαν 

οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι Αντιπερι-
φερειάρχες, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δή-
μαρχοι, επιστήμονες και υπηρεσιακά στελέ-
χη.  
Κατά την εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης πραγματο-
ποίησε τον απολογισμό των δράσεων της Πε-
ριφέρειας Αττικής και σημείωσε ότι με αίσθη-
μα ευθύνης απέναντι στους πολίτες ο μηχανι-
σμός της Περιφέρειας Αττικής έκανε ότι μπο-
ρούσε για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες 
από τα πρωτοφανή σε ένταση και έκταση 
ακραία καιρικά φαινόμενα από την κακοκαι-
ρία ΕΛΠΙΔΑ». Ο Γ. Πατούλης απάντησε με 8 
αλήθειες σε όσα ψευδώς υποστηρίχθηκαν για 
τις ευθύνες της Περιφέρειας και κατέθεσε 
συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων και παρεμ-
βάσεων.   
 
Ευχαριστίες Δημάρχων, Διοικήσεων νοσοκο-
μείων Πανεπιστημίων και φορέων  
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου συμμετείχαν, δήμαρχοι και δημοτικοί 
σύμβουλοι οι οποίοι διατύπωσαν τις θερμές 
ευχαριστίες τους προς την Περιφέρεια και τον 
Περιφερειάρχη προσωπικά, για την συνδρο-
μή του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας  
στη διαχείριση της κακοκαιρίας. Αντίστοιχες 
ευχαριστίες έχουν διατυπώσει με επιστολές 

και ανακοινώσεις τους τους δεκάδες δήμαρ-
χοι, μεταξύ των οποίων των Δήμων: Δάφνης-
Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Περάμα-
τος, Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Ν. Σμύρνης, 
Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Κη-
φισιάς, Λυκόβρυσης -Πεύκης, Μεταμόρφω-
σης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέ-
λης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Αγ. Βαρβάρας, Αχαρ-
νών, Διονύσου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, 
Παιανίας, Ραφήνας - Πικερμίου, Ωρωπού, Τροι-
ζηνίας - Μεθάνων, Κορυδαλλού, Αίγινας και 
άλλων.  

Επίσης διοικητές νοσοκομείων, πρυτανικές 
αρχές και εκπρόσωποι συλλόγων. Ενδεικτικά 
μεταξύ των φορέων, εκτός από τους δήμους, 
είναι το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία, Παίδων Πεντέ-
λης, Αμαλία Φλέμινγκ, Σισμανόγλειο, το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Σύλλογος Νε-
φροπαθών, κ.α.. 
Ο Περιφερειάρχης κατά την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης ευχαρίστησε όλα τα στελέχη 
που συνέδραμαν στην προσπάθεια αντιμετώ-
πισης των προβλημάτων, ενώ έκανε αναφορά 
και στη σημαντική συνδρομή των εθελοντι-
κών ομάδων. Επίσης τόνισε ότι μέσα από τη 
συζήτηση που έγινε αναδείχθηκε διαπαρατα-
ξιακά η ανάγκη σημαντικών αλλαγών στο 
πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού πολιτι-
κή προστασίας και σημείωσε ότι «το ζητούμε-
νο δεν είναι η κριτική, αλλά  και η ανάδειξη 
συγκεκριμένων  προτάσεων για το μέλλον. 
Οφείλουμε η διαχείριση των καιρικών φαινο-
μένων να αποτελέσει ένα  πεδίο δημιουργι-
κής συνεργασίας και όχι να πεδίο κομματικών 
αντιπαραθέσεων. Δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση 
να βρίσκεται απολογούμενη για λάθη και πα-
ραλείψεις άλλων και μάλιστα τη στιγμή που 
διαθέτει ελάχιστα μέσα και προσωπικό».   
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Έργα 10 εκ. ευρώ στο Δήμο Αγίου Δημητρίου 
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