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Θέμα:  «Απάντηση  στο  4-9-2012 αίτημά σας». 

 

 Αγαπεηνί θύξηνη, 

 

Έρσ ελεκεξσζεί όηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θάπνηνη ζπιιέγνπλ ππνγξαθέο γηα λα 

δηαιπζεί ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο θαη ε Γ.Δ. Βνηώλ λα πξνζρσξήζεη ζην Γήκν Διαθνλήζνπ, 

ρσξίο κάιηζηα λα έρεη εξσηεζεί θαη ζπκθσλήζεη ν ηειεπηαίνο, εμ όζσλ γλσξίδσ.  

  Θα ήζεια λα πηζηεύσ όηη ηα θίλεηξά ηνπο  είλαη εληειώο αληδηνηειή, δειαδή όηη δελ  

έρνπλ θάπνηα πξνζσπηθή πνιηηηθή θηινδνμία, νύηε είλαη από απηνύο πνπ είραλ 

πξνεγνύκελε αλάκεημε  ζηα θνηλά ηνπ η. Γήκνπ Βνηώλ θαη εηδηθά θαηά ηε ζύζηαζε ηνπ 

Καιιηθξάηε, όπνπ ε αληίζηνηρε πξνζπάζεηά ηνπο απέηπρε.  Θα πεηζόκνπλ όκσο γηα ηελ 

αληδηνηέιεηα ησλ θηλήηξσλ ηνπο, αλ απηνί δήισλαλ δεκνζίσο θαη επζαξζώο όηη δελ 

πξνηίζεληαη πνηέ λα ζπκκεηάζρνπλ σο ππνςήθηνη ηνπ Γήκνπ, πνπ ζέινπλ λα ζπζηήζνπλ.  

Σν θείκελν ζπιινγήο ησλ ππνγξαθώλ είλαη εληειώο παξαπιαλεηηθό, αθνύ ε 

αηηηνινγία ηνπ είλαη εληειώο αλαθξηβήο.  

Γηόηη δελ είλαη ν Καιιηθξάηεο ππεύζπλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ππεξεζηώλ 

[Γ.Ο.Τ., Ι.Κ.Α.] αιιά ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε θεληξηθή  θξαηηθή πνιηηηθή ζπγθέληξσζεο  

ησλ ππεξεζηώλ. Απηό απνδεηθλύεηαη πάξαπηα, αθνύ θαηαξγείηαη θαη ε Γ.Ο.Τ. Μνιάσλ θαη 

ζα ππάξρεη κία Γ.Ο.Τ. ζηε πάξηε γηα όιν ην Ννκό Λαθσλίαο.  

Ο κόιηο 1,5 έηνπο λένο Γήκνο Μνλεκβαζίαο, παξά ηηο ηεξάζηηεο πεξηθνπέο ζηα 

νηθνλνκηθά ηνπ [πάλσ από 60%] θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηνπο κηζνύο ππαιιήινπο, 

παξέρεη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο δεκόηεο.  

Κξαηήζακε ζηε Νεάπνιε όιεο ηηο απνθεληξσκέλεο δνκέο θαζώο θαη ηελ έδξα ηνπ 

Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο, έηζη ώζηε λα εμππεξεηνύληαη νη 
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Γεκόηεο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. ηε Γ.Δ. Βνηώλ εμαηξεηηθά ππάξρνπλ δύν Αληηδήκαξρνη, 

ελώ ζε όιεο ηηο άιιεο Γ.Δ.  ππάξρεη έλαο Αληηδήκαξρνο. 

Γηα ηε Γ.Δ. Βνηώλ εληάμακε ζην ΔΠΑ έλα κεγάιν αξηζκό έξγσλ ππνδνκήο θαη 

πνιηηηζκνύ θαη άιια βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο.  

1. Γξόκνο Νεάπνιεο-Μνλεκβαζίαο 15.000.000,00 € 

2. Αιιαγή δηθηύσλ ύδξεπζεο Γ.Κ. Νεάπνιεο 1.000.000,00 € 

3. Αιιαγή δηθηύσλ ύδξεπζεο Σ.Κ. Λαρίνπ  496.297,00 € 

4. Αιιαγή δηθηύσλ ύδξεπζεο Σ.Κ. Βειαληδίσλ θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ 681.114,00 € 

5. Καηαζθεπή Νένπ Νεπηαγσγείνπ ζηε Γ.Κ. Νεάπνιεο 550.000,00 € 

6. Μνπζεηνινγηθή Μειέηε Νένπ Μνπζείνπ Νεάπνιεο 1.205.940,00 € 

7. πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε θάζηξνπ Βαηίθσλ  1.750.000,00 € 

8. Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο Γ.Κ. Νεάπνιεο 11.170.720,00 € 

Ξεκπινθάξακε όια ηα ιηκλάδνληα έξγα θαη ππνζέζεηο, Σνκέαο Γ, Γεληθό Πνιενδνκηθό 

ρέδην, ρξήζεηο γεο θαη πνιιά έξγα νδνπνηίαο, θσηηζκνύ, ύδξεπζεο, ζπληεξήζεηο 

γεπέδσλ, ζρνιείσλ θ.ι.π.  

Αληηκεησπίζακε έλα πεπαιαησκέλν δίθηπν  ύδξεπζεο  κε πνιιέο βιάβεο θαη ιάζε ζηηο 

θαηαγξαθέο, επίθεηηαη δε ε αιιαγή ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο Νεάπνιεο θαη άιισλ 

ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ηεο Γ.Δ Βνηώλ.  

ρεδηάδνπκε θαη εθπνλνύκε κία ζεηξά κειεηώλ γηα ην κέιινλ, εθηεινύκε έξγα, θαζώο 

θαη πνιιά άιια, ηα νπνία ζα ρξεηαδόκνπλ πνιιέο ζειίδεο λα απαξηζκήζσ, όκσο κπνξώ λα 

ην θάλσ όπσο ην έθαλα ζηε πξώηε ιατθή ζπλέιεπζε πνπ έγηλε πνηέ ζηε Νεάπνιε. Κη όια 

απηά,  καδί κε ηελ  νξγάλσζε ηνπ λένπ Γήκνπ κέζα  ζε ελάκηζη έηνο κόιηο! 

Με ηνλ ηξόπν πνπ δεηήζεθαλ νη ππνγξαθέο, θαζώο θαη ην όηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

λόκηκε δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ νξίσλ ησλ Γήκσλ, είκαη ζίγνπξνο όηη πνιινί 

ππνγξάθνληεο παξαπιαλήζεθαλ θαη αλ εξσηνύληαλ, αλ ήζειαλ λα ζπλερίζεη λα 

πθίζηαηαη ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο,  ε απάληεζε πάιη ζα ήηαλ θαηαθαηηθή. 

Η πεξηνρή ησλ Βνηώλ  κε ηελ έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  δελ είρε ηζρπξέο βάζεηο. 

ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ, ν δξόκνο ζύλδεζεο Μνλεκβαζίαο–Νεάπνιεο είρε πνιεκεζεί 

από ηνπο ληόπηνπο παξάγνληεο. Σν ζπήιαην ηεο Καζηαληάο πνηέ δελ απέθηεζε θαηάιιειε 

πξόζβαζε θαη θξνπαδεξόπινηα δελ ήιζαλ πνηέ. Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ έραζε ηε 

γξαθηθόηεηά ηνπ θαη ην παξαδνζηαθό ηνπ ρξώκα. Οη ηηκέο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ 

θξεκκπδηώλ  επεξεάζηεθαλ από ηελ θξίζε, ην ίδην θαη νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο. Έηζη ε 

Νεάπνιε ππνβαζκίζηεθε ζε πέξαζκα  πξνο ηα Κύζεξα. Γηα ηελ θαηάζηαζε απηή όκσο 

δελ θηαίεη ν Καιιηθξάηεο, αιιά αληίζεηα κεγάιν κεξίδην επζύλεο έρνπλ απηνί πνπ 

δηαρεηξίζηεθαλ ηελ ηύρε ηνπ πξώελ Γήκνπ ηε ρξπζή επνρή κε ηνλ παθησιό ησλ 

ρξεκάησλ. Η αλαζηξνθή ησλ αλσηέξσ απαηηεί πνιύ ρξόλν θαη πξνζπάζεηα. 
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Πηζηεύσ όηη ε έμνδνο από ηελ θξίζε θαη έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα ηελ πεξηνρή ησλ 

Βνηώλ, πεξλά κέζα από ην Νέν Γήκν Μνλεκβαζίαο.  Με ην παγθνζκίσο  γλσζηό  όλνκά 

ηνπ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνδνκώλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ  ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο  εληαία ζε 

νιόθιεξν ην Γήκν, σο ζπγθνηλσλνύληα δνρεία, ηελ Μνλεκβαζία, ηε Νεάπνιε, ην 

Κππαξίζζη, ην Γέξαθα, ηελ Διηά, ηελ Πιύηξα, ηνλ Αξράγγειν, θ.ι.π. είλαη ζίγνπξν όηη 

ππάξρεη ειπίδα. Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο είλαη πιένλ πιήξσο νξγαλσκέλνο, δηαζέηεη 

ηερληθέο ππεξεζίεο θαη Πνιενδνκία, αλ απνκνλσζεί ε πεξηνρή ησλ Βνηώλ, δελ ζα δηαζέηεη 

ηερληθή ππεξεζία θαη ζα εμππεξεηείηαη από ηελ Πνιενδνκία, πνπ πιένλ ζα είλαη ηνπ 

γεηηνληθνύ Γήκνπ. Αθόκα θαη ην όηη ηα βπηία κε ηα ιύκαηα ηεο πεξηνρήο ησλ Βνηώλ 

αδεηάδνληαη ζην βηνινγηθό θαζαξηζκό Μνλεκβαζίαο (θαη όρη ηεο πάξηεο όπσο 

πξνεγνύκελα), είλαη απνηέιεζκα ηνπ εληαίνπ Γήκνπ. 

Σν θξάηνο παξαπαίεη θαη αηκνξξαγεί νηθνλνκηθά, νη πεξηθνπέο ζπλερίδνληαη, 

πξνζιήςεηο γηα ηελ επάλδξσζε ππεξεζηώλ δελ επηηξέπνληαη, κε ηη πξνζόληα ζα 

δεκηνπξγεζεί έλαο λένο Γήκνο ελ κέζσ απηήο ηεο θαηάζηαζεο;   

Κάζε πξνζπάζεηα απνπξνζαλαηνιηζκνύ από ηα κεγάια πξνβιήκαηα, απηή ηελ επνρή 

πνπ ε ρώξα είλαη ζηα πξόζπξα πηζαλήο ρξενθνπίαο, είλαη νιέζξηα. Δάλ ε πεξηνρή  ησλ 

Βνηώλ απνκνλσζεί θαη πεξηραξαθσζεί, ηα πξάγκαηα ζα γίλνπλ ρεηξόηεξα. Πξέπεη λα 

ππάξμεη  εκπηζηνζύλε  ζηνλ λέν Γήκν θαη λα δνζεί ρξόλνο ώζηε όινη καδί  λα εξγαζηνύκε 

ζθιεξά, ώζηε λα  βγνύκε από ηελ νηθνλνκηθή  θξίζε.  

Η δεκνηηθή παξάηαμε  «Δλεξγνί Πνιίηεο» Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ζηελ νπνία αλήθεηε, 

ζπκκεηείρε ζηηο εθινγέο γηα ηνλ πθηζηάκελν Γήκν θαη ζαλ ππνςήθηνη ζύκβνπινί ηεο, 

ςεθηζηήθαηε από όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο θαη νξθηζηήθαηε θαηά ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθόλησλ ζαο, λα ηνλ ππεξεηείηε θαη λα εξγάδεζζε πξνο όθειόο ηνπ.  Αλη΄ απηώλ,  

καο ππνβάιιεηε αίηεκα θαη δεηάηε ηε δηάιπζή ηνπ!  Δμ’ απηνύ ζηα επόκελα  δεκνηηθά 

ζπκβνύιηα νη ςήθνη ζαο θαη νη επηινγέο ζαο πηζαλόλ λα θαηαηείλνπλ ζε απαμίσζε ηνπ 

Γήκνπ θαη όρη ζε όθεινο απηνύ. Φαληαζηείηε κε ηη θαρππνςία ζα ζαο αληηκεησπίδνπλ 

πιένλ νη ζπλάδειθνί ζαο δεκνηηθνί ζύκβνπινη από εδώ θαη πέξα, όηαλ ζα θνβνύληαη όηη 

ζα ιεηηνπξγείηε σο «Γνύξεηνο Ίππνο»! Δθηόο βέβαηα αλ έρεηε ήδε απνθαζίζεη λα 

ππνβάιιεηε ηελ παξαίηεζή ζαο. 

Όζν γηα ηελ επηζηνιή πνπ απεύζπλε ν θ. Τπνπξγόο πξνζσπηθά ζηνπο Γεκάξρνπο ηεο 

Υώξαο, όπνπ εθηόο ησλ άιισλ ζεκάησλ αλαθεξόηαλ θαη ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο, ζην 

πξόζθαην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ζην νπνίν ζπκκεηείρα, δηεπθξηλίζηεθε ξεηά από ηνλ ίδηνλ,  

όηη δελ ηίζεηαη ζέκα αιιαγήο ησλ πθηζηακέλσλ νξίσλ ησλ  Γήκσλ θαη όηη ε αλαθνξά ηνπ 

απηή παξεξκελεύηεθε.  

Μεηά από όια ηα παξαπάλσ  είλαη ζαθέο  όηη δελ λνκηκνπνηνύκαη σο Γήκαξρνο ηνπ 

Γήκνπ Μνλεκβαζίαο λα εηζεγεζώ ην αίηεκά ζαο.  Δθόζνλ όκσο έρεηε ηε πξόζεζε λα 

δηαρσξίζεηε ηε ζέζε ζαο από ηνλ πθηζηάκελν Γήκν καο, κπνξείηε κόλνη ζαο λα 
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δηεθδηθήζεηε ην αίηεκά ζαο  απεπζείαο από ην Τπνπξγείν, πνπ  είλαη θαζ’ ύιελ  αξκόδην 

λα λνκνζεηήζεη ηηο όπνηεο κεηαξξπζκίζεηο.  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΗΡΑΚΛΗ ΣΡΙΥΔΙΛΗ  


