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Κύριε Υπουργέ,

Ο Δήμος μας εξαιτίας της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται σε τραγική
κατάσταση με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του και σε διάφορες
ανοιχτές  οικονομικές  υποχρεώσεις.  Το  γεγονός  αυτό  εγκυμονεί
σοβαρούς  κινδύνους  για  τη  δημόσια  υγεία  και  την  ασφάλεια  των
κατοίκων,  καθώς όλα τα κοινωνικά  δίκτυα προστασίας και  βασικές
λειτουργίες βρίσκονται υπό κατάρρευση ή λειτουργούν υποτυπωδώς.
Ειδικότερα τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται:
α) στην περισυλλογή και διακομιδή των σκουπιδιών,



β) στην αδυναμία αποκατάστασης βλαβών των δικτύων ύδρευσης και
άρδευσης, με αποτέλεσμα να είναι ορατό το φάσμα της λειψυδρίας,
όπως  και  οι  επιπτώσεις  στις  αγροτικές  καλλιέργειες  εξαιτίας  της
έλλειψης  εξαρτημάτων  για  την  αποκατάσταση  διαρροών  και  την
εύρυθμη λειτουργία του δικτύου,
γ) στην έλλειψη καυσίμων εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων, 
δ)  στην  αδυναμία  αντιμετώπισης  πυρκαγιών,  μια  και  οι  υπηρεσίες
δασοπροστασίας  και  δασοπυρόσβεσης  έχουν  ουσιαστικά  ακυρωθεί
ελλείψει των απαιτούμενων κονδυλίων,
ε) στην αδυναμία λειτουργίας υπηρεσιών με ανθρωπιστικό χαρακτήρα
(βοήθεια στο σπίτι,  ΚΔΑΠ,  Παιδικοί  σταθμοί…),  γεγονός που αφήνει
ακάλυπτους ευπαθείς και αδύναμους συμπολίτες μας,
στ)  στη  γενικότερη  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  και  δράσεων
(καθαρισμός  και  συντήρηση  ακτών  και  κοινόχρηστων  χώρων,
αντικατάσταση  λαμπτήρων  φωτισμού…),  μια  και  δεν  υπάρχουν  οι
απαιτούμενες πιστώσεις.
ζ) στην αδράνεια και αχρηστία του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω
παλαιότητας  και  εξαιτίας  του  ότι  αρνούνται  τα  συνεργεία  την
επισκευή  τους,  επειδή  δεν  έχουμε  να  τους  καταβάλουμε  τα
απαιτούμενα χρήματα. 
   Όπως  γίνεται  φανερό,  από  όσα  ενδεικτικά  σας  περιγράφουμε,
ουσιαστικά βιώνουμε μια παραλυτική κατάσταση εξαιτίας της οποίας
οι  συνδημότες  μας  είναι  απροστάτευτοι  και  ανοχύρωτοι  σε  κάθε
δυσχέρεια,  θεομηνία  ή  κακοτυχία.  Και  ενώ  είναι  αντικειμενική  η
αδυναμία  μας  να  προσφέρουμε  τις  ανάλογες  υπηρεσίες  στους
κατοίκους,  από  την  άλλη  εισπράττουμε  από  αυτούς  ανταποδοτικά
τέλη,  αντίφαση  που  παραβιάζει  κατάφωρα  την  αρχή  της
ανταποδοτικότητας  και  δημιουργεί  δυσφορία  και  εύλογες
διαμαρτυρίες.  Να  επισημάνουμε  μάλιστα  πως  υπάρχουν  αρκετοί
συνδημότες μας, κυρίως συνταξιούχοι, που δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα  να   καταβάλλουν  τις  αναγκαίες  εισφορές.  Ακόμη
εκπέμπουμε  σήμα  κινδύνου,  καθώς  βρισκόμαστε  σε  αδυναμία  να
εξασφαλίσουμε  τη  μισθοδοσία  του  προσωπικού  μας  για  τους
επόμενους  μήνες,  παρά  το  γεγονός  ότι  η  νέα  δημοτική  αρχή
προσπάθησε από την ανάληψη των καθηκόντων της να νοικοκυρέψει
τον Δήμο, να εξορθολογίσει και να περιορίσει τις δαπάνες, σε σχέση με
τα  προηγούμενα   χρόνια,  όπως  άλλωστε  αποτυπώνεται  και  στον
προϋπολογισμό. 
   Είναι προφανές ότι το αδιέξοδο αυτό και η απελπιστική κατάσταση
που βιώνουμε  δεν  μπορεί  να  παραταθεί.  Γι΄  αυτό  και  ζητούμε  την



άμεση ενίσχυση του δήμου μας, για να αντεπεξέλθουμε σε επείγουσες
και αναπότρεπτες ανάγκες. Με την ελπίδα ότι θα εισακουστεί με την
ανάλογη  ευαισθησία  η  έκκλησή  μας,  περιμένουμε  τη  θετική
ανταπόκρισή σας.
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Ευάγγελος Β. Λαγδάρης

                                                                 


