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Γράφει ο Θεόδωρος Καστόρης, Καθηγητής Δημ. Σύμβουλος Ν. Σμύρνης

Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας και κατ' επέκταση οι Έλληνες περνάνε δύσκολες μέρες. Το
πολιτικό προσωπικό όλων των κομμάτων δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Το
δημόσιο χρήμα δεν "αξιοποιείται" σε όφελος των πολιτών και οι φόροι μας έχουν
"γονατίσει". Οι υπεύθυνοι της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος δεν τιμωρούνται και
αυτό εξαγριώνει περισσότερο τον απλό κόσμο που συνεχίζει να "πληρώνει" για όλα. Δεν
ξέρω πόσοι και αν ενδιαφέρονται για το πως ξοδεύονται τα χρήματα του δήμου μας, τα
"χρήματα" μας, τι γίνεται στην μικροκοινωνία μας. Ο άπραγος για 4 χρόνια "Δήμαρχος" μας,
τους τελευταίους κυρίως μήνες και μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο της θητείας του,
"ξύπνησε" από τον λήθαργο του, συνειδητοποίησε ότι υπάρχει χρήμα στο ταμείο και
αποφάσισε να το "αξιοποιήσει". Προς όφελος όμως των δημοτών ή των ημετέρων του;

Με μονόπλευρη απόφαση του προχώρησε σε φωτογραφικό διαγωνισμό ενοικίασης χώρου
για μεταφορά του δημαρχείου, χωρίς μελέτη αναγκών των μεταστεγαζόμενων υπηρεσιών.
Πρότεινε λοιπόν χώρο, πολύ μεγαλύτερο των αναγκών μας, κατά την εκτίμηση μας , με
ετήσιο ενοίκιο 816.000 ευρώ, περίπου τριπλάσιο από αυτό που πληρώνουμε σήμερα για τα
3 κτίρια που νοικιάζουμε στη Βενιζέλου ή αλλιώς περίπου 500.000 ευρώ παραπάνω. Σε
τέτοιες εποχές και για ενοίκιο. Υπάρχει απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής.

Ψήφισε με την παράταξή του έργο για αναμόρφωση των νησίδων Πλαστήρα, Εφέσου και
Αγ. Πολυκάρπου, χωρίς αναλυτική μελέτη αξίας 7.000.000 ευρώ. Υπάρχει απόφαση
δημοτικού συμβουλίου με τις ψήφους μόνο της παράταξης του κ.Τζουλάκη.
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Προχώρησε σε διαγωνισμό το έργο της Ανάπλασης των Λουτρών, έργο προγραμματισμένο
από χρόνια, χωρίς καμία προσπάθεια να το εντάξει στα χρηματοδοτούμενα έργα της
περιφέρειας, όπως του προτείναμε, αξίας περίπου 3.500.000 ευρώ. Εδώ ακολούθησε άλλη
"περίεργη" διαδικασία. Απέκλεισε για τυπικούς λόγους , ενώ μπορούσε να μη το κάνει, τους
3 πρώτους μειοδότες, δίνοντας τη δουλειά στον 4ο με ζημιά για το δήμο γύρω στις 250.000
ευρώ. Το έργο είναι στο ελεγκτικό για έγκριση. Είμαι σίγουρος για την ακύρωση της
απόφασης του κ. δημάρχου.

Χωρίς χρονικό προγραμματισμό και σχέδιο, εντελώς πρόχειρα και ανοργάνωτα ξεκίνησε το
έργο της Ομήρου και των γύρω αντιπλημμυρικών έργων, με αντιστροφή της Μ. Αλεξάνδρου
και με χρονικό ορίζοντα 2 και πλέον χρόνων, ταλαιπωρώντας όλη την πόλη για να τα έχει
έτοιμα " προ των εκλογών". Αδρανής 4 χρόνια έσκαψε όλη την Ν. Σμύρνη με πολλαπλή
ταλαιπωρία των κατοίκων της

Προχωράει συνεχώς σε απευθείας αναθέσεις διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών που θα
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με χαμηλότερο κόστος και με προκηρύξεις διαγωνισμών.
Χωρίς μελέτες και καταγραφή του τι ζητάμε. Πρόσφατα χωρίς μελέτες και διευκρινήσεις
ψήφισε με την παράταξη του στην οικονομική επιτροπή την "προμήθεια εξοπλισμού για
διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων" 100.000 ευρώ, την "διαμόρφωση μικρού πράσινου
σημείου" 350.000 ευρώ, έχουν εγκριθεί στα 3 τελευταία χρόνια για τις παιδικές μας χαρές
περίπου 1.200.000 ευρώ για να είναι οι παιδικές μας χαρές στην κακή κατάσταση που είναι
σήμερα και να έχουν πάρει πιστοποίηση μόνο 4!

Το πάρτυ συνεχίζεται με "κοστοβόρες συναυλίες", με μπουφέ σε παιδικό σταθμό αξίας
3.500 ευρώ που δόθηκε με απευθείας ανάθεση από την πρόεδρο της Εθνικής Στέγης
κ.Απέργη στην επιχείρηση του αδερφού του Αντιδημάρχου κ.Κονιδάρη, με βραβεύσεις με
πλακέτες και άλλα δωράκια αξίας περίπου 45.000 ευρώ και πολλά άλλα.

Φίλοι δημότες και κάτοικοι της Ν. Σμύρνης βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

Χρειάζεται πιστεύω καλύτερη αξιολόγηση των αναγκών της πόλης και άλλος τρόπος
διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Τεκμηρίωση αναγκών και οικονομική διαφάνεια.
Χρειάζεται πολιτική συνεννόηση με τις παρατάξεις και τους φορείς της πόλης για τις
ανάγκες και την ιεράρχηση τους, γιατί ΟΛΟΙ χρειαζόμαστε, ΟΛΟΙ ζούμε ΚΑΙ ΟΛΟΙ έχουμε
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άποψη. Είναι εποχές συνθέσεων και όχι ολοκληρωτισμού.

3/3

