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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 01-09-2015          

Τοποθέτηση Δημάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινού για

τον ένα χρόνο από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής

        Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη της δημοτικής

αρχής, θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τους Δημότες για το έργο

που  πραγματοποιήθηκε  στο  Δήμο.  Όπως  θα  θυμάστε  ένας  ακόμη

λεπτομερής  απολογισμός  έγινε  και  προ  εξαμήνου  και  δεν  θα  σας

κουράσω  επαναλαμβάνοντάς  πράγματα  που  ήδη  γνωρίζετε.  Εκείνα

ωστόσο που πρέπει να υπενθυμίσω είναι το όραμα και η φιλοσοφία με

την οποία εργαζόμαστε για να το πετύχουμε. Και πρέπει να το κάνω γιατί

γίνονται  πολλά  πράγματα  που  δεν  φαίνονται  και  δεν  ακούγονται  με

βροντερές  δηλώσεις,  αλλά  υπηρετούν  πάντοτε  αυτόν  τον  στόχο.

Υπενθυμίζω λοιπόν ότι: Θέλουμε ο τόπος μας να αποκτήσει ταυτότητα

και μάλιστα ισχυρή: Να χτίσουμε Ηράκλειο ανθεκτικό, με υποδομές και

δική του κοινωνική πολιτική, με δομές πολιτικής προστασίας, ενίσχυση

της  απασχόλησης  και  της  ασφάλειας  των  πολιτών  του,  Ηράκλειο  με

ισχυρή  πολιτιστική  και  Τουριστική  ταυτότητα,  με  υγιείς  και

λειτουργικές υποδομές, και τέλος Ηράκλειο, πραγματικά Έξυπνη Πόλη

-τόπος  καινοτομίας,  ανάπτυξης  της  επιχειρηματικότητας,  βελτιωμένης

ποιότητας  ζωής,  ηλεκτρονικής  και  πρωτίστως  συμμετοχικής

διακυβέρνησης.  Όλα αυτά τα υποστηρίζουμε και τα δρομολογούμε, στο
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πλαίσιο ενός ασφυκτικού οικονομικού περιβάλλοντος, καταρτίζουμε ανά

τομέα ενδιαφέροντος Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (master plan) όπου

αποτυπώνονται όλες οι δράσεις και τα έργα τόσο του δήμου όσων και

των  λοιπών  εμπλεκόμενων  φορέων.   Έχουμε  ήδη  εκπονήσει  την

προκαταρκτική  μελέτη  που  αποτυπώνει  τις  περιοχές  παρέμβασης  και

τους  βασικούς  άξονες  στρατηγικής  του  Βιώσιμου  Αστικού

Προγράμματος  της  περιόδου  2014-2020.  Επίκειται  η  εκπόνηση  του

Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων  που  θα εξειδικεύσει

τις δράσεις και τα έργα που έρχονται να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές

ανάγκες, τις  ανάγκες σε τεχνικά έργα, τις  ανάγκες αναβάθμισης του

φυσικού  και  του  κτιριακού  περιβάλλοντος αλλά  και  δράσεις  που

στηρίζουν  εν  γένει  την  οικονομική  ανάπτυξη  στις  προαναφερόμενες

περιοχές παρέμβασης.  Ο Δήμος μας θα έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο

αναπτυξιακό  πλαίσιο  σύμφωνα  με  τις  νέες  απαιτήσεις  και

προδιαγραφές των  Ευρωπαϊκών  Διαρθρωτικών  Επενδυτικών

Ταμείων για  την  περίοδο  2014-2020  και  θα  είμαστε  σε  θέση  να

διεκδικήσουμε αποτελεσματικά τις νέες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν

έχουν  ενεργοποιηθεί  ακόμα  και  τα  οποία  όπως  γίνεται  αντιληπτό  θα

αποτελέσουν την βασική «πηγή» του δήμου που θα συνεισφέρει  στον

παραπάνω αναπτυξιακό σχεδιασμό μας.  

Για  να  γίνουν  όλα  αυτά  δεν  απαιτείται  μόνο  ο  αναπτυξιακός

σχεδιασμός αλλά χρειάζεται συστηματική δουλειά, υγιείς υποδομές και

πρωτίστως  συμμετοχή  των  δημοτών.  Τίποτα  δεν  παράγει  μόνιμα  και

ουσιαστικά  αποτελέσματα  χωρίς  αυτήν.  Έτσι  κάνοντας  πράξη  τη

συμμετοχική διακυβέρνηση, ξεκινήσαμε, όπως είχαμε υποσχεθεί, την απ’

ευθείας  μετάδοση  των  συνεδριάσεων  του  δημοτικού  συμβουλίου  στο

διαδίκτυο,  με  αποτέλεσμα κάθε δημότης  να πληροφορείται  άμεσα και
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ζωντανά τις συζητήσεις και τις θέσεις του Δημάρχου και των δημοτικών

συμβούλων για κάθε ζήτημα που συζητείται.  Λειτουργήσαμε για πρώτη

φορά ουσιαστική και διευρυμένη Επιτροπή Διαβούλευσης με τους φορείς

της  πόλης,  με  εξαιρετικά  αποτελέσματα.  Για  πρώτη  επίσης  φορά

πραγματοποιήσαμε  τρεις  ευρείας  συμμετοχής  συναντήσεις  στις

δημοτικές  ενότητες  και  συνεχίζουμε  να  επισκεπτόμαστε  συνεχώς  τα

χωριά του Δήμου. 

Έχω εξηγήσει σε ποια κατάσταση παραλάβαμε τις υποδομές του Δήμου –

τα σχολεία, τα δημοτικά κτίρια και κηποθέατρα. Γι’ αυτό και ξεκινήσαμε

από  τα  πιο  σημαντικά  και  επείγοντα.  Πρώτα  από  τον  μακροσκοπικό

προσεισμικό έλεγχο όλων των σχολείων μας, όπως και την αδειοδότησή

τoυς, έχουν δε ήδη αδειοδοτηθεί 28 από τα 63 που εστερούντο αδείας. 

            Στραφήκαμε επίσης αμέσως και με ιδιαίτερη φροντίδα στους

αδύναμους συμπολίτες μας και πρέπει να πω πως η αντιδημαρχία και οι

υπάλληλοι της κοινωνικής πολιτικής έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο. Η

δυσμενής  πολιτική  συγκυρία  δεν  επέτρεψε,  προφανώς,  στην  κεντρική

πολιτεία να προχωρήσει ακόμα στη δημιουργία κέντρων πρωτοβάθμιας

υγείας.  Γι’  αυτό  και  εν  όψει  των  κρίσιμων  συνθηκών,  προχωρούμε

πλέον με ίδια μέσα στη δημιουργία νέου δημοτικού ιατρείου, όπως

δεσμευθήκαμε να κάνουμε. Βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία μίσθωσης

κτιρίου.  Λειτουργούμε επίσης με δικά μας μέσα το κέντρο αστέγων

και ετοιμάζουμε και εκεί παράρτημα του δημοτικού παντοπωλείου.

Το  δημοτικό  παντοπωλείο  που  ιδρύσαμε  λειτουργεί  κανονικά

εξυπηρετώντας περί τις 250 οικογένειες,  ενώ τα παιδιά 300 αδύναμων

οικονομικά  οικογενειών  παίρνουν  το  πρωινό  τους  στο  σχολείο  με

χορηγίες επιχειρήσεων συμπολιτών και από την νέα σχολική περίοδο με

δικές  μας  δαπάνες  θα  μπορούμε  να  καλύψουμε  άλλα  325  παιδιά.

Δημιουργήσαμε  εξάλλου  με  την  αντιδημαρχία  παιδείας  το  κοινωνικό

φροντιστήριο  που  λειτούργησε  άψογα στο  3ο διαμέρισμα  πέρυσι,  ενώ
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φέτος επεκτείνεται και στα υπόλοιπα διαμερίσματα για την ανακούφιση

των  οικονομικά  αδύναμων  οικογενειών.   Για  να  το  πω  συνοπτικά:  ο

Δήμος  Ηρακλείου  χαράσσει  πλέον  δική  του  κοινωνική  πολιτική,

στηριζόμενος  στις  δυνάμεις  του,  αλλά  και  τις  δυνάμεις  των

πανεπιστημιακών  και  ιατρικών  φορέων  και  εκείνες  των  πολύτιμων

εθελοντικών ομάδων που δρουν ήδη στο Ηράκλειο. Επίκειται εκπόνηση

Ολοκληρωμένων  Σχεδίων  για  την  αντιμετώπιση  της  ανεργίας,  της

φτώχειας  &  της  ανάπτυξης  επιχειρήσεων  Κοινωνικής  Οικονομίας

προκειμένου να συνεισφέρουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στην

αντιμετώπιση αυτών των κρίσιμων  ζητημάτων.

Στον τομέα του πολιτισμού, θα επισημάνω τα σημαντικότερα: την για

πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, καθιέρωση ενός χωριστού Δημοτικού

φεστιβάλ, με τίτλο: «Κρήτη, μια ιστορία πέντε + 1 πολιτισμοί», που θα

εμπλουτίζεται κάθε χρόνο, και την για πρώτη επίσης φορά καθιέρωση

του  «κινηματογράφου  στο  δρόμο»  με  την  συνεργασία  αντιδημαρχίας

πολιτισμού  και  ΔΗΚΕΗ,  που  συνεχίζεται  με  εξαιρετική  επιτυχία.  Η

Βικελαία  προχωρεί,  διοργάνωσε  και  προετοιμάζει  πλήθος  σημαντικών

εκδηλώσεων  που  περιγράφονται  λεπτομερώς  στο  κείμενο  που  θα

διανεμηθεί.  Μετά από  πολλά εμπόδια ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για

την  προμήθεια  του  εξοπλισμού,  έγινε  ο  προσυμβατικός  έλεγχος  και

επίκεται  η  υπογραφή της  σύμβασης  με  τον  ανάδοχο.  Εν συνεχεία  θα

ακολουθήσει η μεταφορά της στο νέο κτίριο το συντομότερο δυνατόν.

Ευελπιστούμε βάσιμα ότι αυτό θα καταστεί δυνατόν στους επόμενους 4

μήνες.   Όλοι οι χώροι πολιτισμού εξυγιάνθηκαν και συντηρήθηκαν με τη

συνεργασία  των  αντιδημαρχιών  πολιτισμού,  Τεχνικών  έργων  και  της

ΔΕΠΤΑΗ. Στα κηποθέατρα και στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου έγιναν

σημαντικότατες  παρεμβάσεις,  ενώ  το  Πολύκεντρο  ανακαινίσθηκε  εκ

βάθρων με τη συνεργασία της ΔΕΠΤΑΗ και των εθελοντών του Δήμου. 
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Το Πολιτιστικό κέντρο άρχισε να λειτουργεί στο ήδη έτοιμο τμήμα του,

ενώ εργάζεται ήδη επιτροπή που θα χειριστεί την εκπόνηση μελέτης για

τον τρόπο λειτουργίας του.  

Τέλος ετοιμάστηκε το master plan για τα τείχη και ευελπιστούμε ότι θα

εγκριθεί  από  το  ΚΑΣ  και  σύντομα  θα  υπογραφεί   η  προγραμματική

σύμβαση το Υπουργείο Πολιτισμού με την οποία θα παραχωρούνται τα

τείχη στον Δήμο. Σημειώνω πως η εκκρεμότητα αυτή διατηρείται  από

τον  Ιανουάριο  του  2014,  όταν  έληξε  η  προηγούμενη  προγραμματική

σύμβαση.

Σε ό,τι αφορά τα εντευκτήρια, η ανακαίνιση του «Μαρίνα» έγινε μερικώς

και θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά τον Σεπτέμβριο, ενώ τα προσφερόμενα

είδη  σε  όλα  τα  εντευκτήρια  του  Δήμου  αναβαθμίστηκαν  ποιοτικά.

Γίνονται επίσης οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο δώμα της Λότζια ώστε να

μην  καταρρεύσει  το  κτίριο  από  τις  βροχές,  ενώ  ταυτόχρονα

αντικαθίσταται  η  μη  λειτουργική  εγκατάσταση  κλιματισμού  της

αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Στο αμέσως προσεχές διάστημα και με

τη στήριξη της Περιφέρειας,  όλα τα σημαντικά δημόσια και δημοτικά

κτίρια,  καθώς  και  αγάλματα  της  πόλης  θα  καθαριστούν  από  τα

συνθήματα και θα περαστούν με ειδικό υλικό που θα επιτρέπει τον άμεσο

καθαρισμό  τους  μόνον  με  το  πιεστικό  του  Δήμου.  Δυστυχώς  τα

οικονομικά μας δεν μας επέτρεπαν να το κάνουμε μέχρι τώρα, αλλά ό,τι

κάνουμε θα είναι μόνιμο. 

Σχετικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας: 

Δεν καταφέραμε να έχουμε την πόλη στην κατάσταση που θέλουμε από

άποψη καθαριότητας, παρά τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλει η

αρμόδια αντιδημαρχία και το προσωπικό του Δήμου. Έχουν γίνει όμως

βελτιωτικές  κινήσεις  που  πιστεύουμε  ότι  θα  έχουν  αποτελέσματα  στο

εγγύς μέλλον με τη στήριξη των συμβασιούχων που προσελήφθησαν για
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ένα πεντάμηνο ανακουφίζοντας έτσι την υπηρεσία καθαριότητας από την

έλλειψη  προσωπικού  που  την  μαστίζει.  Όμως  το  πρόβλημα  της

καθαριότητας  σχετίζεται  και  με  την  μείωση  του  όγκου  των

απορριμμάτων.  Αυτό  θα  το  επιτύχουμε  όταν  αρχίσει  να  λειτουργεί  ο

σχεδιασμός  μας  που  βασίζεται  στο  τρίπτυχο Διαλογή  στην  πηγή  –

Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση.  Για τον λόγο αυτό εκπονήθηκε και

εγκρίθηκε  από  το  ΔΣ  το  αντίστοιχο  Σχέδιο  Δράσης  που   ταυτίζεται

απολύτως με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και διαφοροποιείται ελάχιστα από

τον ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος μπορεί να επικαιροποιηθεί με μεγάλη ευκολία. 

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίσαμε με την έλλειψη νερού, και μάλιστα εν

μέσω  καύσωνος,  με  αποτέλεσμα  την  ταλαιπωρία  συμπολιτών,  που

βρέθηκαν,  άλλοι  για  μικρότερο  και  άλλοι  για  μεγαλύτερο  διάστημα,

χωρίς νερό. Διαβεβαιώνουμε τους συμπολίτες μας ότι θα κάνουμε ό,τι

περνά από το χέρι μας ώστε το φετινό καλοκαίρι να είναι το τελευταίο

της  ταλαιπωρίας  τους.  Περιμένουμε  από  εβδομάδα  σε  εβδομάδα,

σύμφωνα με όσα μας διαβεβαιώνουν, το νερό του Αποσελέμη, που θα

μας ανακουφίσει, χωρίς όμως να θεωρούμε τη λύση αυτή οριστική, αφού

η πλήρωση του φράγματος, το οποίο τώρα είναι γεμάτο, θα εξαρτάται

πάντα  από  τις  καιρικές  συνθήκες.  Γι’  αυτό  και  ήδη  μελετούμε  στο

πλαίσιο  ενός  ολοκληρωμένου  σχεδιασμού και  άλλες  λύσεις  για  την

εξασφάλιση και νέων ποσοτήτων νερού, μεταξύ των οποίων και εκείνη

της αφαλάτωσης νερών του Αλμυρού, για τυχόν εποχές που το φράγμα

δεν θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου. 

Με κανονιστική διάταξη που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο

ρυθμίζουμε στο σύνολό του το θέμα των κοινόχρηστων χώρων για την

παλιά πόλη, ενώ διανέμεται ήδη οδηγός που καθορίζει τα βήματα κάθε

επιχειρηματία  που  επιθυμεί  να  δραστηριοποιηθεί  στον  τομέα  των
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καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος.  Εγκρίναμε  επίσης  χθες

κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών, όπου προβλέπεται η ανά 18

μήνες  μετακίνησή  των.  Πάντα  βέβαια  μας  απασχολεί  το  ενδεχόμενο

εγκατάστασης των λαϊκών σε μόνιμη θέση, ώστε να λυθεί οριστικά το

πρόβλημα της συνεχούς μετακίνησής τους.

Πολύ σύντομα,  πιθανώς περί  τα τέλη Σεπτεμβρίου,  «μπαίνουμε» στην

Πλατεία Ελευθερίας, επιφέροντας ελαφρές παρεμβάσεις με τις τεχνικές

μας υπηρεσίες. Η μαρμάρινη κάλυψη θα «χτενιστεί» με ειδικό μηχάνημα

για  να  λυθεί  το  πρόβλημα  της  ολισθηρότητας,  θα  αποκατασταθεί  το

χαμηλό ύψος των πεζοδρομίων, ιδίως προς την πλευρά της ανωνύμου

οδού  στα  ανατολικά  της  πλατείας,  θα  ενισχυθεί  το  πράσινο  και  θα

τοποθετηθούν νέα καθίσματα μεγαλυτέρων διαστάσεων. 

Αποκαταστήσαμε  την  επαφή,  την  συνεννόηση  και  την  συνεργασία  με

τους δημότες της περιφέρειας,  ακούμε τις ανησυχίες και τα προβλήματά

τους  και  παρεμβαίνουμε  στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  μας,  για  την

επίλυση τους. Εγκαινιάσαμε την αγορά του αγρότη, διημερίδες δηλαδή

που  περιλαμβάνουν  πολιτισμικές  εκδηλώσεις  και  έκθεση  των

παραγόμενων στην κάθε περιοχή προϊόντων γης και τέχνης με σκοπό να

τονώσουμε την κίνηση προς την περιφέρεια αλλά και το εισόδημα των

συνδημοτών  μας.  Ήδη  έχουν  πραγματοποιηθεί  με  μεγάλη  επιτυχία

παρόμοιες  εκδηλώσεις  στην  Αυγενική,  στον  Προφήτη  Ηλία  και  στον

Άγιο Μύρωνα. 

Έκλεισαν  οι  λακκούβες  στην  πόλη,  τουλάχιστον  όλες  όσες  μας

επισημάνθηκαν, και παράλληλα κυκλοφόρησε αφίσα από την διεύθυνση

τεχνικών  έργων,  με  την  οποία  ζητείται  από  τους  δημότες  να

πληροφορήσουν την υπηρεσία για την ύπαρξη νέων. 
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Βελτιώσαμε  μέσω  της  αντιδημαρχίας  προγραμματισμού   αγροτικής

ανάπτυξης  και  περιβάλλοντος,  την  πρόσβαση  προς  το  κυνοκομείο

τσιμεντοστρώνοντας  τον  υφιστάμενο  δρόμο,  που  ήταν  σε  κακή

κατάσταση,  δενδροφυτεύσαμε   τους  χώρους  του,  το συνδέσαμε  με  το

δίκτυο ύδρευσης και πιστοποιήσαμε το εντός τού χώρου του κτηνιατρείο.

Το  2015  έχουν  πραγματοποιηθεί  από  τον  «Κτηνιατρικό  Σύλλογο

Κρήτης» 40 επιπλέον στειρώσεις πέραν εκείνων  που πραγματοποιούνται

από  την  κτηνίατρο  του  κυνοκομείου.  Συμβάλλουμε  μαζί  με  τις

φιλοζωικές οργανώσεις στην υιοθέτηση των αδέσποτων, αλλά πρέπει να

πω  ότι  είναι  αδύνατον  να  προλάβουμε  το  πλήθος  των  ζώων  που

εγκαταλείπονται από τους κατόχους των καθώς τούτο είναι πολλαπλάσιο

των δυνατοτήτων που έχουμε για την διαχείρισή τους.

Στο ζήτημα της ηχορύπανσης, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο

επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, έχει σημειωθεί βελτίωση αλλά πρέπει

να διανυθεί αρκετός ακόμα δρόμος για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για

αντιμετώπισή  του.  Σε  κάθε  περίπτωση  οι  προσπάθειές  μας  θα

εξακολουθήσουν με αμείωτη ένταση και με την βοήθεια της δημοτικής

αστυνομίας, που θα λειτουργεί σε βάρδιες όλη την ημέρα, ενώ μετά την

11η βραδυνή θα εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται η Ελληνική Αστυνομία

όπως και πρωτύτερα.

Με  εξαιρετική  επιτυχία  συνδιοργανώσαμε  με  την  Περιφέρεια,  τον

ΣΕΓΑΣ   και  την  «Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία  Στίβου»,  ευρωπαϊκού  και

διεθνούς επιπέδου γεγονότα, όπως το 1ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Εθνικών Ομάδων Στίβου πρώτης κατηγορίας,  BRUNO ZAULI,  και

σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια,  την  FIBA,  και  την  ΕΟΚ,  το

Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα  Μπάσκετ  Εφήβων  U19. Επίσης,  η
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Αντιδημαρχία  αθλητισμού,  διοργάνωσε  πλήθος  άλλων  σημαντικών

αθλητικών γεγονότων, εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Συνεχίζουμε  τον  εντοπισμό,  την  καταγραφή  και  ταυτοποίηση  της

δημοτικής περιουσίας και ανακαλύπτουμε διαρκώς αδήλωτα ακίνητα.

Ενδεικτικώς:  μέχρι  σήμερα,  από  την  αρχή  της  θητείας  μας,  έχουν

εντοπιστεί περίπου 200,  κατά το πλείστον αγροτικά, 80 από τα οποία

πρέπει  να  παραχωρηθούν  (αφού  καταγραφούν  στο  Δημοτικό

περιουσιολόγιο), στην ΔΕΥΑΗ, γιατί ήδη χρησιμοποιούνται από αυτήν,

καθώς και 90 αστικά. Η έρευνα συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί μόνο

αφού  καταγραφούν  όλα  και  σχηματισθεί  ο  φάκελος  για  το  καθένα

ακίνητο ξεχωριστά.   Και θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την

ΔΕΠΑΝΑΛ  για  τη  σημαντική  στήριξη  που  παρέχει  τόσο  στις

αντιδημαρχίες, όσο και ειδικά στο έργο της τοπογραφικής αποτύπωσης

της δημοτικής περιουσίας. Ευχαριστώ όλους τους Αντιδημάρχους για τη

σκληρή εργασία που προσφέρουν, όπως και τους εθελοντές μας και όλες

τις εθελοντικές ομάδες που μέρα με τη μέρα στηρίζουν έμπρακτα τον

Δήμο.  Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για τη γόνιμη

συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Κρήτης και την στήριξη που

μας παρέχει, καθώς και όλη την παράταξη της ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

για την συμβολή της στην παραγωγή του Δημοτικού έργου.

Τέλος θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες ότι παρά τις πρωτοφανώς

αντίξοες  συνθήκες  που  αντιμετωπίζουμε,  είμαστε  αποφασισμένοι  να

αλλάξουμε την πόλη και να βελτιώσουμε την ζωή τους. Τους ευχαριστώ

για την συμβολή τους στο έργο της Δημοτικής Αρχής και ευελπιστώ σε

ακόμη  μεγαλύτερη  στήριξη  ιδιαίτερα  στην  αντιμετώπιση  του

προβλήματος της καθαριότητας.  Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω:

για να αλλάξουμε την πόλη πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς!  
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