Έργα υποδοµής Ιπποκρατείου πολιτείας
∆ιάβασα µε ενδιαφέρον την ανακοίνωση του ΣΟΙΠ σχετικά µε τα έργα υποδοµής της περιοχής µας που
µοιράστηκε την 13-03-2014. Θα ήθελα να κοινοποιήσω µερικές σκέψεις σε σχέση µε τα αναγραφόµενα σ
αυτήν.
Κατ αρχάς συµφωνώ πλήρως στα σηµεία 1 (παραλαβή των έργων από το δήµο), 2 (καταγραφή
υποχρεώσεων κατασκευής έργων), 3 (καταγραφή και µεταγραφή αδιάθετης περιουσίας συνεταιρισµού)
και 5 (συντήρηση έργων). Πέραν του γεγονότος ότι αυτό αποτελεί για το δήµο υποχρέωση που προκύπτει
από τη νοµοθεσία, οι παραπάνω ενέργειες είναι προς το συµφέρον όχι µόνο των οικοπεδούχων, αλλά
συνάδουν και µε το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον.
Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι η µη ολοκλήρωση των έργων "επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια µας,
την καθηµερινή διαβίωση και την ποιότητα της ζωής µας". Επειδή αυτή αποτελεί µία πολύ γενική
διατύπωση, που εύλογα δηµιουργεί ερωτηµατικά, θα ήθελα αν είναι δυνατόν από τους συντάκτες να
παραθέσουν αναλυτικά ποια είναι αυτά τα έργα που λείπουν από την περιοχή µας και δηµιουργούν τις
τόσο αρνητικές συνέπειες που αναφέρονται ώστε να µπορέσουµε και οι υπόλοιποι να εκφράσουµε
άποψη.
Στο σηµείο 4 της ανακοίνωσης αναγράφεται η υποχρέωση κατασκευής των υπόλοιπων έργων από το
δήµο µε χρηµατοδότηση που θα προκύψει από την αξιοποίηση της αδιάθετης περιουσίας του
συνεταιρισµού, συν την χρέωση των 1876 οικοπεδούχων. Επειδή αυτή τη στιγµή είναι άγνωστη η
αδιάθετη περιουσία του συνεταιρισµού, η όποια αξία της σήµερα είναι µειωµένη κατά τουλάχιστον 50%
σε σχέση µε την αξία των ετών 2008-2009, ενώ το κόστος των έργων που πρέπει να κατασκευαστούν
είναι επίσης άγνωστο, φοβάµαι ότι αν συνεχίσουµε να εµµένουµε για άµεση κατασκευή των έργων, όπως
συµπεραίνεται από την ανακοίνωση, είναι ορατό το ενδεχόµενο οι οικοπεδούχοι να χρεωθούν µε
χιλιάδες ευρώ σε εποχή οικονοµικής αδυναµίας. Επισηµαίνεται ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του
νόµου 4030/2011 προβλέπει ότι η καταβολή των εν λόγω ποσών "βεβαιώνεται από την αρµόδια
υπηρεσία του Ο.Τ.Α και εισπράττεται µε την διαδικασία περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων".
Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι ο νόµος που προαναφέρθηκε δεν προβλέπει χρονικό όριο για την
ολοκλήρωση των έργων αυτών. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν υφίσταται καµία χρονική πίεση για την
ολοκλήρωση τους.
Συµπερασµατικά λοιπόν η άποψη µου είναι ότι η εµµονή για ταχεία ολοκλήρωση των έργων, αυτούς
τους καιρούς, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τους οικοπεδούχους.
Επειδή το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα απασχολήσει χιλιάδες οικογένειες οι όποιες αποφάσεις
πρέπει να ληφθούν µε απόλυτα δηµοκρατικές διαδικασίες, όπου όλοι οι εµπλεκόµενοι θα πρέπει να
κληθούν και να εκφράσουν άποψη λαµβάνοντας υπόψη τις, κατά την άποψη µου, παρακάτω ελάχιστες
παραµέτρους.
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Του πραγµατικά επείγοντος κατασκευής των έργων και ποιών εξ αυτών.
Της αξίας της αδιάθετης περιουσίας του συνεταιρισµού και της χρονικής περιόδου αξιοποίησης
της δεδοµένου ότι σήµερα αυτή είναι σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα.
Της οικονοµικής δυνατότητας συνεισφοράς των οικοπεδούχων.
Της προστασίας του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µας και της ανάγκης
αποφυγής "τσιµεντοποίησης" εκεί που δεν χρειάζεται.

Τέλος και προκειµένου να υπάρξει µια πολύπλευρη και ολοκληρωµένη επεξεργασία του θέµατος πιστεύω
ότι θα ήταν ιδιαίτερα επιθυµητό και χρήσιµο όσο το δυνατόν περισσότεροι αποδέκτες της ανακοίνωσης
του ΣΟΙΠ να εκφράσουν την άποψη τους για το ζήτηµα.
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