Θεοδωρικάκος:
Ευθύνη
του
Δήμου Αθηναίων η πορεία του
Μεγάλου Περίπατου
«Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να σέβεται τη διοικητική
αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι συνταγματικά
κατοχυρωμένη. Ο δήμος Αθηναίων, που έχει την πολιτική και
οικονομική διαχείριση του προγράμματος “Μεγάλος Περίπατος”, θα
κρίνει αν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, τηρώντας
όλους τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού». Αυτό υπογράμμισε
ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ
Πάνου Σκουρλέτη, σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης μετά
τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόφαση του ΣτΕ για το έργο.

Απόλυτα σεβαστή η απόφαση του ΣτΕ
Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι «είναι απόλυτα σεβαστή η
απόφαση του ΣτΕ και δεν υπάρχει καμία πρόθεση της κυβέρνησης
να προχωρήσει σε οποιαδήποτε νομοθετική ενέργεια για να την
αλλάξει», επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «η δικαστική απόφαση
ακυρώνει την Κοινή Υπουργική Απόφαση για διαδικαστικές
πλημμέλειες που αφορούν θέματα νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων και
όχι για τη σκοπιμότητα του έργου».
«Σε ότι αφορά την νομιμότητα των αποφάσεων, η συγκεκριμένη
σύμβαση του δήμου Αθηναίων πριν προχωρήσει είχε την έγκριση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ οποιαδήποτε άλλη έρευνα για τη
νομιμότητά της υπεύθυνη είναι η διεύθυνση της αποκεντρωμένης
διοίκησης. Είναι άστοχο να επιμένει κάποιος να κάνει κριτική
στη κυβέρνηση για μια απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Σκουρλέτης: Το ΥΠΕΣ κρατά στάση “Πόντιου
Πιλάτου”
Από την πλευρά του, ο κ. Σκουρλέτης αντέτεινε ότι «ο υπουργός
Εσωτερικών κρατά στάση “Πόντιου Πιλάτου” και στο όνομα της
αυτοτέλειας του δήμου Αθηναίων λέει δεν τρέχει τίποτα».
«Συμπράξατε σε αυτό το πρόγραμμα. Στο όνομα μιας δύσκολης και
πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης εσείς με την υπογραφή σας
διευκολύνατε τον δήμαρχο να προχωρήσει το μεγαλεπήβολο σχέδιό
του ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, για ένα έργο με σκουριασμένες
ζαρντινιέρες και ξεραμένα φυτά, που καταρρέει. Η απάντησή σας
δεν είναι ικανοποιητική. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που οι
δήμοι στερούνται εσόδων κάποιοι να πετάνε το δημόσιο χρήμα για
επικοινωνιακούς μόνο λόγους», ανέφερε ο κ. Σκουρλέτης.
«Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε πράξη φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δεν ελέγχεται για την σκοπιμότητα των πράξεων της από την
κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών. Αρμόδιος για τη
νομιμότητα των πράξεών της είναι ο συντονιστής της
αποκεντρωμένης διοίκησης που είναι δημόσιος υπάλληλος και
οφείλει να ελέγχει», ανταπάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος και
πρόσθεσε: «Εμείς πιστεύουμε στην αυτοτέλεια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και στον αυτόνομο θεσμικό της ρόλο. Αυτή η
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δεν κάνει διάκριση που ανήκει
πολιτικά ο κάθε δήμαρχος. Δεν έχει αξία για εμένα που ανήκει ο
κ. Μπακογιάννης, και η πολιτική του δήμου είναι ανεξάρτητη από
την πολιτική της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη του δήμου Αθηναίων
και των οργάνων του για το τι θέλουν να κάνουν με το πρόγραμμα
του “Μεγάλου Περιπάτου” και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό»
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