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Η ανάγκη αφύπνισης
H εφημερίδα αυτή προέκυψε από την 

ανάγκη ενημέρωσης αλλά (κυρίως!) αφύ-
πνισης της κοινωνίας των Βριλησσίων. 

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. 
Η κυκλοφορία της, τόσο η έντυπη 

όσο και η ηλεκτρονική, συμπίπτει με 
την συμπλήρωση τετραετίας από τις 
δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2014.

Η δημοτική αρχή η οποία ανεδείχθη 
από εκείνες τις εκλογές δημιούργησε, τον 
πρώτο καιρό της θητείας της, εύλογες 
προσδοκίες στους δημότες.

Γιατί ακόμη και σε όσοι δεν ψήφισαν 
τον σημερινό δήμαρχο ήταν διατεθειμέ-
νοι να του προσφέρουν όχι μόνον την 
ανοχή, αλλά και την λήθη! 

Γιατί ο σημερινός δήμαρχος δεν προ-
έκυψε το 2014 από παρθενογένεση.

Είχε ήδη θητεία 16 ετών στο δημο-
τικό συμβούλιο των Βριλησσίων στην 
διάρκεια των οποίων παρουσίαζε συνεχή 
δείγματα γραφής.

Είχε, για παράδειγμα, αντιταχθεί στην 
πεζοδρόμηση της πλατείας Αναλήψεως 
και απείχε επιδεικτικά από τους αγώνες 
των Βριλησσιωτών για να μετατραπεί 
η ναυτική βάση σε πάρκο. 

Με ανάλογο (κομματικό αυτήν την 
φορά) φανατισμό υπερασπίστηκε την  
κατάργηση του Δήμου Βριλησσίων 
κατά την εφαρμογή του «Καλλικράτη».

Όλα αυτά παραμερίστηκαν από τους 
ψηφοφόρους στις δημοτικές εκλογές 
του 2014.

Αλλά και για ικανό χρονικό διάστημα 
μετά από αυτές.

Κατά την μακρά περίοδο χάριτος η 
οποία του προσφέρθηκε. 

Ατυχώς για τα Βριλήσσια, όμως, δεν 
δικαίωσε τις προσδοκίες όσων τον 
εψήφισαν.

Ούτε και την ανοχή όσων, το 2014, 
προτίμησαν τους ανθυποψηφίους του.

Το δημοσκοπικό προβάδισμά του στην 
έρευνα της ALCO που έγινε γι’ αυτήν την 
εφημερίδα (έτσι και αλλιώς επισφαλές 
λόγω της χρονικής απόστασης των εκλο-
γών) οφείλεται στην αντίστοιχη αρνητική 
εικόνα του αντιπάλου του ο οποίος αντί 
να τον αντιπολιτεύεται έχει εμπλακεί σε 
φαύλο κύκλο εσωστρέφειας και πρωτεύει 
δημοσκοπικά σε αρνητικές γνώμες.

Στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο ο δή-
μαρχος εκπροσωπεί στα Βριλήσσια 
εκείνο το τμήμα του ΠΑΣΟΚ το οποίο 
προσχώρησε πλήρως στον ΣΥΡΙΖΑ και 
συμπορευόμενο με αυτόν ταυτίζεται 
απολύτως με τις μεθόδους και την 
πολιτική του.

Τα στοιχεία τα οποία σήμερα δημο-
σιεύονται στην έντυπη και ηλεκτρονική 
έκδοσή μας, είναι συντριπτικά.

Έτσι ο δήμαρχος Βριλησσίων λει-
τούργησε ως «λαγός» του Υπουργού 
Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη αφού 
τάχθηκε υπέρ της απλής αναλογικής 
στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές 
πριν καν αυτό ανακοινωθεί από τον 
ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Συνέχεια στη σελ. 8

Το «προνόμιο» του Δήμου να διαθέτει δικό του δίκτυο ύδρευ-
σης φαίνεται ότι θα κοστίσει ακριβά σε 7.000 Βριλησσιώτες που 
λαμβάνουν ήδη εξώδικα στα οποία αναγράφεται ότι ακολουθεί 
παραγγελία κατάσχεσης του σπιτιού τους για χρέη προς την ΕΥΔΑΠ.

Τα χρέη αυτά είναι γνωστά ως «τέλη αποχέτευσης» προκύπτουν, 
δηλαδή, από την χρήση των υπονόμων.

Σε όλους τους Δήμους της Αττικής που υδροδοτούνται από 
τη ΕΥΔΑΠ, τα τέλη αποχέτευσης συμπεριλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς του νερού οι οποίοι αποστέλλονται ανά τρίμηνο 
από την ΕΥΔΑΠ. Τα Βριλήσσια, όμως, είναι ο μοναδικός Δήμος 
που εξακολουθεί να διατηρεί δικό του δίκτυο ύδρευσης και συ-
νεπώς αποστέλλει ο ίδιος τους λογαριασμούς του νερού στους 

καταναλωτές, δημότες και κατοίκους της πόλης. Αλλά στους 
λογαριασμούς του Δήμου περιλαμβάνεται μόνον η κατανάλωση 
νερού και όχι τα τέλη αποχέτευσης (χρήσης των υπονόμων).

Αυτά χρεώνονται από την ΕΥΔΑΠ με ξεχωριστό λογαριασμό ο 
οποίος αποστέλλεται στους Βριλησσιώτες όχι ανά τρίμηνο, αλλά 
μια φορά τον χρόνο.

Επειδή, λοιπόν, αυτοί οι ετήσιοι λογαριασμού είναι «φουσκω-
μένοι» (τέσσερις φορές επάνω από τους τριμηνιαίους) όλο και 
περισσότεροι βριλησσιώτες αδυνατούν να τους πληρώσουν με 
αποτέλεσμα 7.000 Βριλησσιώτες να απειλούνται σήμερα με 
κατάσχεση του σπιτιού τους. 
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«λαγός» του υπουργού Eσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη 
έγινε ο δήμαρχος Βριλησσίων.

Και μάλιστα για την εφαρμογή του συστήματος της απλής 
αναλογικής στις δημοτικές εκλογές που έχει ξεσηκώσει σχε-
δόν το σύνολο του πολιτικού και αυτοδιοικητικού κόσμου 
εναντίον του ΣΥριΖΑ.

Με συνέντευξή του στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Παρα-
σκήνιο» στις 29 Δεκεμβρίου 2017 ο δήμαρχος Βριλησσίων 
τάχθηκε υπέρ της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές 
χαρακτηρίζοντας αυτό το εκλογικό σύστημα ως «απόδειξη 
ωριμότητας και δημοκρατίας».

Ταυτίστηκε, έτσι, νωρίς - νωρίς, με την σκληρή γραμμή ΣΥριΖΑ 
που υπερασπίζονται με προφανή μικροκομματική σκοπιμότη-
τα οι Σκουρλέτης και Δούρου που αν και παριστάνουν πως 
δήθεν διαφωνούν σε άλλα ζητήματα, στην απλή αναλογική 
συμπλέουν πλήρως.

Πολιτικός παραλογισμός 
Αυτή η πολιτική θέση της δημοτικής αρχής προσλαμβάνει 

διαστάσεις απόλυτου παραλογισμού με βάση τα αποτελέ-
σματα των τελευταίων δημοτικών εκλογών στα Βριλήσσια.

Το 2014 η δημοτική παράταξη της οποίας ηγείται ο ση-
μερινός δήμαρχος είχε λάβει στον πρώτο γύρο το 20% των 

ψήφων. Άρα με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής 
θα έπρεπε να είχε εκλέξει το πολύ επτά (7) δημοτικούς 
συμβούλους αντί των δέκα εννιά (19) που σήμερα έχει στο 
δημοτικό συμβούλιο των Βριλησσίων το οποίο διαθέτει 
συνολικά τριάντα τρεις (33) έδρες.

Δηλαδή ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής ισχυρίζεται 
-και μάλιστα πανελληνίως- ότι το καλλίτερο σύστημα 
διακυβέρνησης των Βριλησσίων είναι ο δήμαρχος (δηλα-
δή ο ίδιος) να διοικεί τον Δήμο με επτά (7) δημοτικούς 

συμβούλους σε σύνολο τριάντα τριών (33)!

Ειρωνικά σχόλια και εύλογα ερωτηματικά 
Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ-ΕνΠΕ (είναι οι συνδικαλιστικοί 

φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού) 
που διεξήχθη στην Αθήνα στις 18-19 Απριλίου, ο ρόλος 
«λαγού» που επεφύλαξε για τον εαυτό της η δημοτική αρχή 
Βριλησσίων αποτέλεσε αντικείμενο ειρωνικών σχολίων λόγω 
και των παραπάνω αριθμητικών δεδομένων.

«Μα δεν αντιλαμβάνεται ότι με μόλις επτά (7) δημοτικούς 
συμβούλους που θα είχε αν εφαρμοζόταν η απλή αναλογική 
στα Βριλήσσια, δεν θα μπορούσε να λάβει ούτε μια απόφα-
ση;» αναρωτιούνταν πολλοί δήμαρχοι, προερχόμενοι ακόμη 
και από μετριοπαθείς πτέρυγες της αριστεράς. 

Έτσι η ταύτιση της δημοτικής αρχής με τις πλέον ακραίες 
απόψεις του ΣΥριΖΑ που κατά κοινή ομολογία οδηγούν σε 
διοικητική παράλυση την τοπική αυτοδιοίκηση, απομόνωσαν 
τα Βριλήσσια στον αυτοδιοικητικό κόσμο της χώρας.

Δημιούργησαν, όμως και εύλογα ερωτηματικά για τον 
ρόλο «λαγού» το οποίο ανέλαβε (αυτοβούλως;) η δημοτική 
αρχή Βριλησσίων πολύ πριν ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός 
ανακοινώσει την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου.

Ο ΔηΜΑΡχΟΣ βΡΙΛηΣΣΙΩΝ εΙχε τΑχΘεΙ ΑπΟ τΟΝ ΔεκεΜβΡΙΟ ΥπεΡ τηΣ ΑπΛηΣ ΑΝΑΛΟγΙκηΣ 

«Λαγός» του Σκουρλέτη
Ταύτιση με την γραμμή ΣΥΡΙΖΑ για το εκλογικό σύστημα στους Δήμους

Οικειοποίηση έργου που χρη-
ματοδότησε ο Σγουρός

Τι έγινε με τη Δούρου  
στα Βριλήσσια το 2014

Η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων πραγματοποιείται (καλώς) με πόρους 
της Περιφέρειας Αττικής ως ελάχιστη ανταπόδοση της διοίκησης Δούρου προς 
την σημερινή διοίκηση του Δήμου Βριλησσίων για την πολύτιμη στήριξη που 
της προσέφερε στον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών του 2014. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τότε (Μάιος 2014) ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την Περιφέρεια 
Αττικής (δηλαδή την κρισιμότερη και μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας) με 
διαφορά μόλις 25.000 ψήφων (σε σύνολο 1,5 εκατομμυρίου!) ανοίγοντας έτσι 
τον δρόμο για την επικράτησή του, λίγους μήνες μετά, στις εθνικές εκλογές. 

Η στήριξη, λοιπόν, που έλαβε τότε η Δούρου από την σημερινή διοίκηση του 
Δήμου Βριλησσίων ήταν καθοριστική όχι μόνον για να κερδίσει η ίδια την Περιφέ-
ρεια Αττικής, αλλά και για επικρατήσει, στην συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την χώρα.

Δυστυχώς, όμως, η όποια ανταπόδοση 
της διοίκησης Δούρου προς τα Βριλήσσια 
εξαντλείται στην έγκριση πίστωσης και 
στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης 
με τον Δήμο ώστε να κατασκευαστούν 
κάποιοι μικροί σε διατομή και σύμφωνα 
με τεχνικούς όρους, «τριτεύοντες»  αγωγοί 
ομβρίων υδάτων.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Βριλησσίων 
δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την -με τη 
δική της βοήθεια!- άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην 
εξουσία της Περιφέρειας Αττικής ώστε να 
εξασφαλίσει κάποιες ουσιαστικές χρηματο-

δοτήσεις για έργα μακράς πνοής προς όφελος των Βριλησσίων. 
Με άλλα λόγια έβαλε το χεράκι της για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία (με 

τις γνωστές καταστρεπτικές συνέπειες για την Ελλάδα) και άφησε τα Βριλήσσια 
στην «απέξω» όσο αφορά τις χρηματοδοτήσεις που απλόχερα μοιράζει η Δούρου 
ακόμη και σε γειτονικούς με τα Βριλήσσια Δήμους. 

Οι (αναμφίβολα χρήσιμοι) «τριτεύοντες» αγωγοί ομβρίων άρχισαν να κατα-
σκευάζονται μέσα στο καταχείμωνο με αρνητικές συνέπειες για τα ταλαιπωρη-
μένα οδοστρώματα.

Παρουσιάζονται ως ο «αντιπλημμυρικός θώρακας» των Βριλησσίων. 
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται απλώς για ένα μικρό τμήμα της... πανοπλίας. 
Γιατί τα Βριλήσσια διαθέτουν ικανή αντιπλημμυρική θωράκιση με κεντρικούς 

συλλεκτήριους αγωγούς (υπερμεγέθους διατομής 2,5 μέτρων) οι οποίοι τοπο-
θετήθηκαν στη δεκαετία του 2000 και το έργο ομβρίων συνεχίστηκε στην προ 
του 2014 δημαρχιακή οκταετία.

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για   την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα  το άρθρο 7 αυτού όπως  τροποποιήθηκε με  τον ν. 3840/31.03.2010 (ΦΕΚ 

53/Α/2010) και ισχύει σήμερα.

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5443/05.11.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Αττική 2007-

2013»,

3. Την με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως  τροποποιήθηκε με  την 

3804/ΕΥΘΥ/2041/2009 ΦΕΚ1957/Β/9.9.2009) και με  την 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010  (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010) και ισχύει 

σήμερα.

4. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

5. Την ΚΥΑ με αριθ.9772/ΕΥΣ 1126/29.02.2008 (ΦΕΚ 471/Β/17.03.2008) με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική 

Αρχή του Ε.Π. «Αττική 2007-2013»,

6. Το  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7.6.2010)  περί  νέας  αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

7. Την με  αρ.  πρωτ.  36480/ΕΥΣ  4833/05.08.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 

εκχωρούνται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  για  τον 

Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας (77) – Υποδομές Φροντίδας Παιδιών, όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Την  με Α.Π.  5258/ΕΥΣ  603/05.02.2008  απόφαση  της  1ης Επιτροπής Παρακολούθησης  του Ε.Π. Αττικής, με την οποία 

εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, καθώς  και  την με Α.Π.  5459/20-12-2010  γραπτή 

διαδικασία αρ. 9  τροποποίησης των εξειδικευμένων κριτηρίων για  τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας  (77) - Υποδομές 
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ή Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει, βεβαίως, 
συνέχεια και συχνά συμβαίνει, σε όλη την 
επικράτεια, έργα να ολοκληρώνονται 
στην διάρκεια όχι μιάς, αλλά δύο ή και 
περισσοτέρων δημαρχιακών θητειών. 

Αλλά η οικειοποίηση έργων που οραμα-
τίστηκαν, θεμελίωσαν και δρομολόγησαν 
«οι προηγούμενοι» από αυτούς οι οποίοι, 
τελικώς, «κόβουν την κορδέλα» αποτελεί 
συνηθισμένη πρακτική ΣΥριΖΑ.

Αξέχαστη είναι η εικόνα του Χρίστου 
Σπίρτζη να εγκαινιάζει αυτοκινητόδρομους 
οι οποίοι ξεκίνησαν να κατασκευάζονται από 
προηγούμενες κυβερνήσεις και οι Τσίπρας 
- Σπίρτζης να κόβουν τώρα τις κορδέλες 
έχοντας, προηγουμένως, πληρώσει στους 
εργολάβους πανάκριβα «πανωπροίκια». ή 
πρακτική Σπίρτζη ακολουθείται και στον 
Παιδικό Σταθμό της οδού Διός.

Όπως, όμως, αποκαλύπτουμε αυτός 
ο παιδικός σταθμός εντάχθηκε στο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας 
Αττικής (και συνεπώς υλοποιήθηκε) στις 
13 νοεμβρίου του 2013 από τον τότε 
Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό! 

Πρόκειται, δηλαδή, για έργο το οποίο, 

στην ουσία, προγραμματίστηκε και δρομο-
λογήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση 
της Περιφέρειας Αττικής, βεβαίως με πρω-
τοβουλίες και ενέργειες της προηγούμενης 
διοίκησης του Δήμου Βριλησσίων. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η δημοτική 
παράταξη η οποία σήμερα διοικεί τον Δήμο 
Βριλησσίων αντιτάχθηκε στον Γιάννη Σγουρό 
και στήριξε απροκάλυπτα την υποψηφιότη-
τα της ρένας Δούρου στις περιφερειακές 
εκλογές του 2014 ανταλλάσσοντας αυτήν 
την στήριξη με την ψήφισή της από τον 
ΣΥριΖΑ στον δεύτερο γύρω των δημοτικών 
εκλογών στα Βριλήσσια.
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Τα νούμερα για τα χρέη των Ελλήνων προς την Εφορία, 
τον ΕφΚΑ και τις Τράπεζες είναι εφιαλτικά. Αλλά για τους 
Βριλησσιώτες προστίθεται ένας ακόμη εφιάλτης. 

Τα χρέη προς την ΕΥΔΑΠ! Αυτά τα χρέη, από την χρήση 
των... υπονόμων, προέκυψαν λόγω μιάς ιδιαιτερότητας του 
Δήμου Βριλησσίων, ο οποίος επιμένει να διατηρεί δικό του 
δίκτυο ύδρευσης. 

Αλλά και λόγω της προφανούς ανεπάρκειας των δημο-
τικών αρχών που διαχειρίστηκαν τις τύχες του Δήμου μετά 
το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, στην εποχή, δηλαδή, 
των μνημονίων. 

Προπαγάνδα αντί ενημέρωση
Αυτοί οι δημοτικοί άρχοντες θα έπρεπε να είχαν διεκδικήσει 

τον όποιο διακανονισμό με την ΕΥΔΑΠ ή τουλάχιστον να 
είχαν ενημερώσει με σαφήνεια τους δημότες.

Γιατί σε εποχή μνημονίων γνωρίζουν καλά (ή τουλάχιστον 
έτσι θα έπρεπε) ότι πολλοί Βριλησσιώτες αδυνατούν να 
πληρώσουν συσσωρευμένα ανά έτος(!) τέλη αποχέτευσης 
(όπως αποκαλύπτουμε στην συνέχεια του ρεπορτάζ).

Δυστυχώς έπραξαν το αντίθετο, αποστέλλοντας λογαρι-
ασμούς ύδρευσης με προπαγανδιστικά φυλλάδια (σελ. 8) 
αντί να πληροφορούν τους καταναλωτές - δημότες για το 
τι τους επιφυλάσσει το... τέρας των υπονόμων.

Διαχρονικές ευθύνες
 Είναι αλήθεια ότι όλοι οι δήμαρχοι επιθυμούσαν την δι-

ατήρηση αυτού του προνομίου, να μπορούν, δηλαδή, μέσα 
από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να καθορίζουν την τιμή 
του νερού και να ασκούν κοινωνική πολιτική. 

Πολύ περισσότερο που η τιμή του νερού παραμένει πλα-
σματικά χαμηλή στα Βριλήσσια αφού στους λογαριασμούς 
ύδρευσης που ανά τρίμηνο αποστέλλει ο Δήμος δεν συμπε-
ριλαμβάνονται τα τέλη αποχέτευσης.

Η αλήθεια για τα τέλη αποχέτευσης
Αυτά τα τέλη αποχέτευσης η ΕΥΔΑΠ τα ενσωματώνει 

στους δικούς της τριμηνιαίους λογαριασμούς ύδρευσης τους 
οποίους στέλνει σε όλη την υπόλοιπη Αττική εκτός από τα 
Βριλήσσια και αντιστοιχούν στο 75% της κατανάλωσης νερού. 

Συνεπώς όλοι οι καταναλωτές νερού στην Αττική πλην 
των Βριλησσιωτών πληρώνουν κάθε τρίμηνο λογαριασμούς 

νερού κατά 75% ακριβότερους από ότι οι καταναλωτές 
νερού στα Βριλήσσια. 

Το ωραίο «παραμύθι»
Αντιθέτως οι Βριλησσιώτες (απαλλαγμένοι πλασματικά 

από τα τέλη αποχέτευσης) μένουν με την εντύπωση ότι 
πληρώνουν πολύ φτηνότερο νερό, αλλά συμβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο, αφού, μεσοσταθμικά, ο Δήμος χρεώνει την 
κατανάλωση νερού ακριβότερα από την ΕΥΔΑΠ. 

Βεβαίως ο Δήμος αποδίδει, στην συνέχεια, τα εισπραχθέντα 
στην ΕΥΔΑΠ, παρακρατώντας, ως μεσάζων, την δική του 
«προμήθεια», δηλαδή το παραπάνω ποσό που, μεσοσταθμικά, 
χρεώνει το νερό ανά κυβικό. 

Προτιμήθηκε η μικρο-πολιτική 
Αυτό εξυπηρετεί την ρευστότητα του Δήμου, δίνει την 

δυνατότητα στους, κατά καιρούς, δημάρχους να μειώνουν 
την τιμή του νερού για λόγους πολιτικούς (σε ευπαθείς ή μη 
ομάδες) και επιπλέον, στους λογαριασμούς νερού εσωκλείουν 
και ενημερωτικά (συχνά προπαγανδιστικά) φυλλάδια για το 
έργο (πραγματικό ή όχι) της δημοτικής αρχής (σελ. 8).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνον το κόστος παραγωγής, 
εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ταχυδρομικής αποστολής 
των λογαριασμών ύδρευσης κοστίζει κάθε χρόνο στον Δήμο 
(δηλαδή στους δημότες) εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

Το χρέος - τέρας (των υπονόμων) 
Αλλά, όπως συμβαίνει πάντα στις ωραίες ιστορίες, στο 

τέλος υπάρχει πάντα ένας δράκος ή στην συγκεκριμένη 
περίπτωση ένα τέρας το οποίο βγαίνει από τον... υπόνομο.

Γιατί η ΕΥΔΑΠ δεν θα μπορούσε, βεβαίως, να εξαιρέσει 
τους Βριλησσιώτες από τα τέλη αποχέτευσης (δηλαδή από 
την χρήση των υπονόμων) επειδή οι δήμαρχοι επιθυμούν να 
ασκούν κοινωνική και επικοινωνιακή πολιτική με το νερό.

Έτσι τα τέλη αποχέτευσης (ίσα με το 75% του κόστους 
κατανάλωσης του νερού) που σε όλους τους άλλους κατα-
ναλωτές (πλην Βριλησσίων) η ΕΥΔΑΠ στέλνει ανά τρίμηνο, 
στα Βριλήσσια τα στέλνει μια φορά τον χρόνο. Και όσοι δεν 
πληρώνουν απειλούνται με κατασχέσεις των σπιτιών τους.

Η «απανταχούσα» και ο εφιάλτης  
των κατασχέσεων

Γιατί οι Βριλησσιώτες, οι οποίοι κάθε τρίμηνο απολαμβάνουν 
το «φτηνό» νερό του Δήμου, λαμβάνουν στο τέλος του χρό-
νου την «απανταχούσα» της ΕΥΔΑΠ με τα τέλη αποχέτευσης, 
δηλαδή, ένα λογαριασμό που, στην καλλίτερη περίπτωση, 
είναι ίσος με το 75% του κόστους της ετήσιας κατανάλωσης 
νερού. Πολύ λογικό να αδυνατούν να τον πληρώσουν, ενώ, 
από την πλευρά της και η ΕΥΔΑΠ αδυνατεί να ασκήσει πίεση 
στους Βριλησσιώτες με την απειλή διακοπής του νερού, 
αφού την υδροδότηση την κάνει ο Δήμος. 

Έτσι συσσωρεύονται χρέη πολλών ετών προς την ΕΥΔΑΠ 
με αποτέλεσμα σήμερα 7.000 Βριλησσιώτες να κινδυνεύουν 
ύστερα από τα μαζικά εξώδικα που τους αποστέλλονται, με 
κατάσχεση των σπιτιών τους.

ΟΙ ΔΙΑχΡΟΝΙκεΣ εΥΘΥΝεΣ τΩΝ ΔηΜΑΡχΩΝ πΟΥ ΔεΝ εΝηΜεΡΩΣΑΝ τΟΥΣ ΔηΜΟτεΣ 

Tο τέρας των υπονόμων 
γιγαντώθηκε με τα μνημόνια

Αλλά και με την άσκηση μικρο-πολιτικής μέσα από τους λογαριασμούς του νερού

ΑΥξηΣεΙΣ τΩΝ ΑΝτΙκεΙΜεΝΙκΩΝ ΑξΙΩΝ πΑΝτΟΥ ΣτΑ βΡΙΛηΣΣΙΑ

Ο Δήμος στη «μαύρη λίστα του ΕΝΦΙΑ»
Η επιλογή των αυξήσεων έγινε και με... πολιτικά κριτήρια

Χρέη όλων των Ελλήνων
Οι  Έλληνες χρωστούν σήμερα 102 δις ευρώ στην Εφορία, 31 

δις στα Ασφαλιστικά Ταμεία, 100 δις στις Τράπεζες και 7 δις σε 
ΔΕΚΟ ( όπως η ΕΥΔΑΠ) και σε Δήμους.

Ο αριθμός των Ελλήνων που χρωστάει αυτά τα ιλιγγιώδη ποσά 
ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια, πρακτικά, δηλαδή, είναι σχεδόν 
όλοι οι ενήλικες ή ενεργοί πολίτες.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει κατασχέσεις σε 1.076.857 φορολο-
γούμενους ενώ ανοιχτοί σε αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις και 
δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων) είναι άλλοι 1.757.439 οφειλέτες. 

Χρέη Βριλησσιωτών προς ΕΥΔΑΠ
Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ (ενημέ-

ρωση 03/05/2018) επτά χιλιάδες Βριλησσιώτες (7.000) χρωστάν 
1.200.000 ευρώ ως κύρια οφειλή με επιπλέον προσαυξήσεις και 
τόκους 500.000 ευρώ.

Δηλαδή (κεφάλαιο, τόκοι και προσαυξήσεις) 1.700.000 ευρώ
Άλλοι 400 Βριλησσιώτες έχουν κάνει διακανονισμό οφειλών 

συνολικού ύψους 500.000 ευρώ, αλλά έχουν, μέχρι στιγμής 
καταβληθεί μόνον τα 200.000 ευρώ.

Άρα συνολικά οι Βριλησσιώτες χρωστάν 2.000. 000 ευρώ στην 
ΕΥΔΑΠ ως τέλη αποχέτευσης, δηλαδή χρήσης των υπονόμων.

Από τους χαμένους των νέων 
αντικειμενικών αξιών είναι τα 
Βριλήσσια. Και στις εννέα ζώνες 
του Δήμου υπάρχουν αυξήσεις που 
φτάνουν, για τα Άνω Βριλήσσια, 
στο 28%. 

Στις περισσότερες ζώνες (Σαλα-
μίνος, Αγίου Αντωνίου, λεωφόρος 
Πεντέλης, ρεματιά, Δυτικά Βριλήσσια) 
η αύξηση είναι 10%. Ακόμη και 
στα Κεντρικά Βριλήσσια (δηλαδή 
στις δύο πρώτες ζώνες) υπάρχουν 
αυξήσεις μέχρι 5%. 

Έτσι οι νέες αντικειμενικές αξίες 
στο σύνολο του Δήμου διαμορφώ-
νονται από 1.400 € έως 1.800 € 
το τετραγωνικό. Στις τέσσερις από 
τις εννέα ζώνες οι αντικειμενικές 
αξίες είναι 1.600 € το τετραγωνικό. 

οι νέες αντικειμενικές αξίες θα 
προκαλέσουν αυξήσεις και σε όλον 
τον... κυκεώνα των φόρων που 
περιστρέφονται, γύρω από την, 
υπό διωγμό, ακίνητη περιουσία 
των Ελλήνων.

Τα Βριλήσσια είναι θύμα της 
ταξικής πολιτικής του ΣΥριΖΑ που 
εξοντώνει την μεσαία τάξη των 
νοικοκυραίων, των συνταξιούχων 
και των σκληρά εργαζομένων 
Ελλήνων οι οποίοι αποτελούν 
την (ραγισμένη) ραχοκοκαλιά της 
ελληνικής, αλλά και της τοπικής 
κοινωνίας. 

Προκειμένου τα έσοδα του ΕνφιΑ 
να παραμείνουν στα 2,65 δις, το 
Υπουργείο οικονομικών μείωσε ή 
διατήρησε σταθερές τις τιμές των 

αντικειμενικών αξιών περίπου στα 
2/3 της χώρας (σε 6.424 ζώνες) και 
τις αύξησε στην υπόλοιπη Ελλάδα 
(σε 3.792 ζώνες).

Παρά τα λεγόμενα περί αριθ-
μητικών δοκιμών, οι περιοχές 
που τελικώς έγιναν οι αυξήσεις 
επελέγησαν με... πολιτικά (δηλαδή 
ταξικά - ψηφοθηρικά) κριτήρια, 
αλλά και με την επιρροή που 
άσκησαν τοπικοί παράγοντες προς 
το Υπουργείο οικονομικών.

Ατυχώς για τα Βριλήσσια, η 
δημοτική αρχή, αν και πρόσκειται 
στο ΣΥριΖΑ, απέτυχε να προστα-
τεύσει τον Δήμο από τις αυξήσεις 
των αντικειμενικών αξιών και τους 
Βριλησσιώτες από την συνακόλουθη 
αύξηση του ΕνφιΑ. 
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Προβάδισμα καταγράφει ο δήμαρχος 
Ξενοφών Μανιατογιάννης έναντι του 
αντιπάλου του (στις δύο προηγούμενες 
εκλογικές αναμετρήσεις) Κώστα Ιωαννίδη 
ο οποίος καταγράφει, με την σειρά του, 
ένα ιδιαίτερα αρνητικό ρεκόρ. 

Συγκεντρώνει τις περισσότερες αρνη-
τικές γνώμες (46%) μεταξύ όλων των 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 
τα ονόματα των οποίων (μαζί με αυτά 
των τριών τελευταίων δημάρχων) συ-
μπεριελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο 
της ALCO.

Διαχρονικά ευρήματα 
Στόχος της ALCO ήταν να καταγράψει 

το διαχρονικό αποτύπωμα του Δήμου 
Βριλησσίων τις δύο τελευταίες δεκαετίες 
και γι’ αυτό διεξήχθη, όπως ακριβώς και 
σε άλλους Δήμους, σε πολιτικά ουδέτερο 
χρόνο, με ανάλογη διαμόρφωση του 
ερωτηματολογίου. 

Γι’ αυτόν τον λόγο το όποιο προβάδισμα 
Μανιατογιάννη δημιουργεί μεν συνθή-
κες φαβορί για τις επόμενες δημοτικές 
εκλογές (εάν, βεβαίως, τεθεί «εκτός» η, 
έτσι κι αλλιώς υποθετική, παράμετρος 
Ντινόπουλου) αλλά η μεγάλη χρονική 
απόσταση που μας χωρίζει από αυτές 
κάνει τα δημοσκοπικά ευρήματα, ως προς 
το πρόσωπό του, επισφαλή. 

Καθοριστικές  
οι αρνητικές γνώμες

Με την ίδια διαφορά (των 15 μονάδων) 
ακολουθεί τον Κώστα Ιωαννίδη, στην 
τέταρτη θέση, ο Ιωάννης Τσούτσιας, ο 
οποίος, όμως, έχει πολύ καλλίτερη επί-
δοση στις αρνητικές γνώμες αφού αυτές 
είναι κατά 16 μονάδες λιγότερες από τις 
αρνητικές γνώμες για τον Κώστα Ιωαννίδη, 
ο οποίος παγιώνει μια αρνητική εικόνα 
ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της 
Νέας Δημοκρατίας.

Double Score
Αλλά και στα επί μέρους χαρακτηριστικά 

ο Ξενοφών Μανιατογιάννης προηγείται 
του Κώστα Ιωαννίδη με την μεγαλύτερη 
διαφορά στο ερώτημα «Ποιος έχει την 

δυνατότητα να διεκδικήσει για τον Δήμο» 
όπου καταγράφει double score έναντι του 
Κώστα Ιωαννίδη με 31% έναντι 16%.

Ταύτιση Μανιατογιάννη 
με ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ

Ως προς τους ψηφοφόρους των δύο 
μεγάλων κομμάτων (ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ) τα 
αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύ-
ουν με σαφήνεια την παγιωμένη, πλέον, 
κομματική ταυτότητα του Ξενοφώντα 
Μανιατογιάννη.

Ο σημερινός δήμαρχος έχει συντριπτική 
υπεροχή μεταξύ των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ στους οποίους διατηρεί εντυπω-
σιακά υψηλό ποσοστό «καταλληλότητας 
για δήμαρχος» που αγγίζει το 79%.

Οι αρνητικές γνώμες  
των νεοδημοκρατών

Το ακριβώς αντίθετο με τον Ξενοφώντα 
Μανιατογιάννη συμβαίνει με τον Κώστα 
Ιωαννίδη ο οποίος καταγράφει αρνητικές 
γνώμες στο 39% των νεοδημοκρατών, 
ποσοστό ιδιαιτέρως υψηλό για κάποιον 
ο οποίος εξελέγη δύο φορές δήμαρχος 
Βριλησσίων με την κομματική στήριξη 
της Νέας Δημοκρατίας. 

Τα... παράδοξα  
των Βριλησσίων

Τα αποτελέσματα της έρευνας, όμως, 
καταγράφουν και πολιτικά παράδοξα. 

Αναδεικνύουν ως, θεωρητικό λόγω 
της συγκυρίας, φαβορί τον Ξενοφώντα 
Μανιατογιάννη, ταυτισμένο με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, παρά το γεγονός ότι λιγότεροι από 1 
στους 3 Βριλησσιώτες δηλαδή ποσοστό 
μόλις 31%, επιθυμεί την επανεκλογή του! 

Αυτό το πολιτικό παράδοξο των 
Βριλησσίων προφανώς οφείλεται στην 
αρνητική δημοσκοπική εικόνα του Κώστα 
Ιωαννίδη. 

Ενισχύεται, όμως, και από το γεγονός ότι 
στον Δήμο Βριλησσίων υπάρχει διαχρονική 
πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας 
η οποία ακόμη και στις τελευταίες εκλογές 
(Σεπτέμβριος 2015)  στις οποίες αναδείχθηκε 
δεύτερο κόμμα εντούτοις στα Βριλήσσια 
προηγήθηκε κατά 9 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ.

τα αποτελεσματα τησ δημοσκοπησησ τησ alco για την «βριλησσιαpreSS» και τα παραδοξα των βριλησσιων

Προβάδισμα Μανιατογιάννη έναντι Ιωαννίδη
Προηγείται κατά 15 μονάδες στην «καταλληλότητα» για δήμαρχος, αφού ο αντίπαλός του «πρωτεύει» σε αρνητικές γνώμες

Η αρνητική εικόνα του Κώστα Ιωαννίδη μπορεί να δημιουργεί το πολιτικό παράδοξο 
ανάδειξης ως φαβορί, ευκαιριακού (λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης από 
τις εκλογές) ενός ΣΥΡΙΖΑιου δημάρχου στα Βριλήσσια αλλά, σε πολιτικό επίπεδο, 
δεν εκπλήσσει αφού αυτή η αρνητική εικόνα αποτελεί κοινό μυστικό. 

Το καμπανάκι είχε ηχήσει για τον Κώστα Ιωαννίδη πολύ νωρίς, αλλά δεν θέλησε 
να το ακούσει. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 εξελέγη μεν στον δεύτερο γύρο, 
αλλά έλαβε λιγότερες ψήφους από όσες είχε λάβει στον πρώτο γύρο.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός δεν τον προβλημάτισε, αλλά πορεύτηκε με την 
(κατά Θουκυδίδη) «αμεριμνησία του νικητή» για μια τετραετία στο τέλος της οποίας 
οδήγησε την δημοτική παράταξη «Νέα Πνοή» διασπασμένη στις εκλογές του 2014.

Και σε αυτές τις εκλογές ο Κώστας Ιωαννίδης επανέλαβε το λάθος του 2010 
και επαναπαύτηκε στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου με αποτέλεσμα, αυτήν 

την φορά στον δεύτερο γύρο, να παραδώσει τον Δήμο Βριλησσίων στον (τότε 
ακόμη συγκεκαλυμένο) ΣΥΡΙΖΑ. 

Μόνο ένας 
Τα λάθη, όμως, συνεχίστηκαν και μετά το 2014, όταν αντί να επιδοθεί στο έργο 

της αντιπολίτευσης, αναδεικνύοντας τα αρνητικά πεπραγμένα της νέας ΣΥΡΙΖΑικής 
διοίκησης, έσπευσε από την επαύριο των εκλογών να δηλώσει ότι θα είναι εκ νέου 
υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2019, όταν, δηλαδή, θα έχει συμπληρώσει 
30 χρόνια ενασχόλησης με τα κοινά των Βριλησσίων. 

Αυτό βύθισε την δημοτική παράταξη «Νέα Πνοή» σε φαύλο κύκλο εσωστρέ-
φειας με αποτέλεσμα από την αρχική δημοτική ομάδα του 2002 να πορεύεται, 
πλέον, μαζί του μόνον ο Τάσος Δημητρίου.

πωσ εξηγούνται τα παραδοξα των βριλησσιων 

Λάθη επί λαθών
Η διάλυση μιας δημοτικής ομάδας που κατέγραφε νίκες

  ΔΞ/ΔΑ                      OXI                      ΝΑΙ   

 ΠΡΩΤΟ      ΔΕΥΤΕΡΟ  ΣΥΝΟΛΟ      ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΝΔ

  ΔΞ/ΔΑ                      OXI                      ΝΑΙ   

  ΔΞ/ΔΑ                      OXI                      ΝΑΙ   

%

% %

%

%

%

%
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ή κυκλοφοριακή μελέτη η οποία, επίσης, προπαγανδί-
ζεται ως σημαντικό έργο της δημοτικής αρχής δεν αφορά 
μόνον στον Δήμο Βριλησσίων, αλλά και σε άλλους... 161 
δήμους σε όλη τη χώρα, δηλαδή στους μισούς δήμους 
της Ελλάδας.

Πρόκειται για χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 
Ταμείου με τον τίτλο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) από το οποίο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουν 
εκταμιευτεί πόροι!

Πανομοιότυπα γραφήματα
Βεβαίως μια κυκλοφοριακή μελέτη είναι πάντοτε χρήσιμη, 

έστω και αν οι συγκεκριμένες μελέτες του ΣΒΑΚ ακολουθούν 
τα ίδια πρότυπα σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και τα γραφήμα-
τα είναι πανομοιότυπα για όλους τους Δήμους της χώρας.

Έτσι, τα «πρότυπα» της μελέτης είναι ίδια, για παράδειγμα, 
για τα Βριλήσσια και την ήγουμενίτσα! Αυτό φαίνεται από 
την αντιπαραβολή των γραφημάτων για τους δύο Δήμους, 
έστω κι αν τα δεδομένα τους, όπως είναι φυσικό, διαφέρουν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η χρηματοδότηση είναι, 
αναλόγως του πληθυσμού, ίδια για όλους τους Δήμους 
της χώρας, με τα Βριλήσσια να εντάσσονται σε εκείνη την 
κατηγορία η οποία δικαιούται 35.000 ευρώ ανά Δήμο.

Τα οποία, όμως, είναι άγνωστο πότε θα δοθούν.
Για την ώρα, λοιπόν, η όποια πληρωμή των μελετητών 

έγινε με πόρους του Δήμου (δηλαδή των δημοτών) γι’ 
αυτό και τα Βριλήσσια είναι από τους πρώτους Δήμους που 
ολοκλήρωσαν τη μελέτη αυτή.

Επιφανειακή προσέγγιση
Αν, όμως, το πότε θα εκταμιευθούν οι πόροι από το Πρά-

σινο Ταμείο, παραμένει άγνωστο, αντιθέτως αυτό το οποίο 

δυστυχώς έγινε γνωστό, είναι η «ελαφρότητα» με την οποία 
η δημοτική αρχή αντιμετώπισε το όλο ζήτημα. 

Επιχείρησαν να πείσουν την τοπική κοινωνία ότι θα αλ-
λάξουν την ζωή των Βριλησσίων και θα μετατρέψουν την 
πόλη σε προάστιο με όραμα. 

Παρουσίασαν διαφάνειες (όπως παλιά τις μακέτες), χωρίς 
στοιχειώδη οικονομικό υπολογισμό. Για οικονομική μελέτη και 
οικονομικά στοιχεία ούτε λόγος. Προανήγγειλαν, όμως, επανα-
στατικές κυκλοφοριακές αλλαγές. Μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις 
και οδικούς μαιάνδρους. Το μόνο που πέτυχαν είναι να ανα-
στατώσουν όσους παρασύρθηκαν και τους πήραν στα σοβαρά. 

Γιατί, βεβαίως, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο (σχεδόν θα-
νατηφόρο) να μονοδρομείς οδικές αρτηρίες πλάτους επτά 
και πλέον μέτρων πολλαπλασιάζοντας αναπόφευκτα την 
ταχύτητα των αυτοκινήτων χωρίς να προηγηθεί «στένεμα» 
του δρόμου (με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων), έστω και 
αν αυτό το «στένεμα» είναι μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη 
κυκλοφοριακή παρέμβαση, ειδικά στα Βριλήσσια.

Έτσι το όραμα φαίνεται ότι μάλλον θα εκφυλιστεί στην 
εξυπηρέτηση κάποιων συγκεκριμένων πολιτών που εξακο-
λουθούν να πιστεύουν ότι η ζωή μια πόλης περιορίζεται σε 
όσα συμβαίνουν έξω από τα σπίτια τους.

προάστιο με όραμα, αλλά στα... χαρτιά

Βριλήσσια - Ηγουμενίτσα: Μια γειτονιά! Πανομοιότυπες κυκλοφοριακές μελέτες για 162 Δήμους της χώρας

«Συνετή» οικονομική διαχείριση 
με συνεχείς απευθείας αναθέσεις;

H δήθεν «υπεύθυνη και συνετή» οικονομική 
διαχείριση στα Βριλήσσια, η οποία προπαγανδί-
ζεται από τη δημοτική αρχή (σελ. 8), είναι στην 
πραγματικότητα, η διαχείριση των οικονομικών 
πόρων του Δήμου με απευθείας αναθέσεις έργων 
και υπηρεσιών. Αυτές οι «απευθείας αναθέσεις» 
ξεπέρασαν τις 250 στην διάρκεια της τρέχουσας 
τετραετίας σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ στον 
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ο αριθμός και το συνολικό ύψος τους κρί-
νονται ως υπερβολικά μεγέθη για ένα Δήμο 
όπως τα Βριλήσσια, ακόμη και αν, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πρόκειται για επιμέρους ποσά τα 
οποία μπορεί να δικαιολογούν μια τέτοια, έτσι 
και αλλιώς αμφιλεγόμενη, διαδικασία. 

Γιατί δεν συνιστά, ασφαλώς, υπεύθυνη διαχεί-
ριση το να ξοδεύει ο Δήμος είκοσι δυο χιλιάδες 
επτακόσια ενενήντα ένα ευρώ (22.791 €) για 
την αγορά επίπλων!

ούτε να δαπανά τριάντα χιλιάδες εννιακόσια 
τριάντα οκτώ ευρώ (30.938 €) για... υαλοπίνακες 
και υαλοπετάσματα του δημαρχείου.

Ακόμη κι αν χαρακατηρίζονται ως «αναγκαίες 
αγορές» θα πρέπει οι υπογράφοντες τις απευθείας 
αναθέσεις να αναλογίζονται, πριν θέσουν την 
υπογραφή τους, για την πραγματική αναγκαιόητα 
αυτών των δημοσίων δαπανών.

12. Την υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

(ΑΦΜ 072099600), οδός Μουστοξύδη 13, 11473 Αθήνα Τηλ.: 210-6466074, 

693294875 e-mail:dkkanellos@gmail.com, ύψους 7.000,00  € πλέον Φ.Π.Α. 24%, η 

οποία κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 

διότι δεν έχει αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα καλύπτει τις 

απαιτήσεις της υπηρεσίας, 

  Α π ο φ α σ
 ί ζ ο υ μ 

ε 

 
Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΦΜ 072099600), 

οδός Μουστοξύδη 13, 11473 Αθήνα Τηλ.: 210-6466074, 693294875 e-

mail:dkkanellos@gmail.com, την εκτέλεση της προμήθεια
ς σύνθετης

 κατασκευ
ής υαλοπε

τάσματος 

για την είσ
οδο του Δ

ημαρχείου (CPV:44221111-6),  ως αυτή περιγράφεται στην προσφορά του καθώς 

και στην 11/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας έναντι ποσού 7.000,00 €υρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

24% ύψους 1.680,00€ ήτοι σύνολο 8.680,00€. 

 

 
 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Μανιατογιάννης Ξενοφών 

 

 

λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΨΟΗΗΩ9Ρ-8ΤΔ» και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “ 18REQ002794513”. 
11. Την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 3566/13-03-2018 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς & δικαιολογητικών. 
12. Την υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΦΜ 072099600), οδός Μουστοξύδη 13, 11473 Αθήνα Τηλ.: 210-6466074, 693294875 e-mail:dkkanellos@gmail.com, ύψους 9.950,00  € πλέον Φ.Π.Α. 24%, η οποία κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, διότι δεν έχει αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας,   

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ (ΑΦΜ 072099600), οδός Μουστοξύδη 13, 11473 Αθήνα Τηλ.: 210-6466074, 693294875 e-mail:dkkanellos@gmail.com,, την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης υαλοπινάκων στο Δημαρχείο (CPV:44221111-6),  ως αυτή περιγράφεται στην προσφορά του καθώς και στην 13/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας έναντι ποσού 9.950,00 €υρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% ύψους 2.388,00€ ήτοι σύνολο 12.338,00€. 
 

 
 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Μανιατογιάννης Ξενοφών 
 

Αριθ. Πρωτ
Βριλήσσια 26/3/2018
ΑΔΑ :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2018/4289
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
                   

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
   α) Του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικης διαχείρισης,
  και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
  και άλλες διατάξεις" (Α' 143) όπως ισχύει,
  β)του νόμου Ν. 4412/2016, Ν. 3852/2010, Ν. 3463/06
  γ)του πδ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145)
2. Την υπ' αριθ.  Ο.Ε. περί μεταβίβασης45/2017 απόφαση
   εξουσίας υπογραφής των εντύπων Α.Α.Υ
3. Το υπ’ αριθ.    Ο.Ε.136/2018 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη
   Περί της αναγκαιότητας πραγματοποίησης της δαπάνης
4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι 
   εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους
Είκοσι Δύο Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα Ενα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά
  22.791,20   €( )

για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
του προϋπολογισμού του Δήμου ΒριλησσίωνΚ.Α.Ε. 10.7133.01

οικ. έτους      2018για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ο Δήμαρχος 

Μανιατογιάννης Ξενοφών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 26/3/2018
και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
Είκοσι Δύο Χιλιάδες Επτακόσια Ενενήντα Ενα Ευρώ και Είκοσι Λεπτά
(  22.791,20   )€υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε.
10.7133.01 του προϋπολογισμού οικον. έτους     2018
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ( 22.791,20 )
και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και
υφίσταται συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 
του Π.Δ. 80/16.
Καταχωρήθηκε με α/α στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου164
οικονομικού έτους     2018
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 
Διακόσια Οκτώ Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά
(    208,80    )€
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.26 12:14:39
EEST
Reason:
Location: Athens
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 Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 
 
Διαθέτει πίστωση ύψους 9.920,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.08 του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την προμήθεια σύνθετης 

κατασκευής υαλοπετάσματος για την είσοδο του Δημαρχείου. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2018 

 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω  
 
 
 
 

                   Ο Πρόεδρος της   
 

 
              Τα Μέλη 

 
            Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ιωάννα Κυρίτση 

 
 

 
 

 
 

 
 

            
Φωτεινή Μάρα 

            Κωνσταντίνος Βαφειάδης  

 
 

 
 

 
 

 
 

           Λαμπρινή Σίμου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           Αικατερίνη Χρυσοπούλου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

O πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αποστόλης Λύτρας διακρίνεται για την 
κοινωνική, αλλά και αυτοδιοικητική παρουσία του. Επιτελεί με συνέπεια, ψυχραιμία 
και πολιτική ωριμότητα τα καθήκοντά του, αφού πρόκειται και για καταξιωμένο 
δικηγόρο, με σημαντική απήχηση στον νομικό κόσμο της χώρας. Μπορεί, λοιπόν, 
να μην ευθύνεται σε διαχειριστικό επίπεδο για το λυπηρό γεγονός ότι οι αποφάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο διαδίκτυο (δηλαδή κοινοποιούνται στην 
τοπική κοινωνία) με καθυστέρηση ενάμιση έτους. Αλλά, ως έμπειρος νομικός, ο 

Αποστόλης Λύτρας γνωρίζει καλά τον θεσμικό ρόλο του, τον οποίο, άλλωστε όπως 
προαναφέρθηκε, επιτελεί με συνέπεια. Οφείλει, λοιπόν, να παρέμβει γιατί η πλήρης 
δημοσιοποίηση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου είναι συνταγματική, 
αλλά και αυτοδιοικητική υποχρέωση της δημοτικής αρχής. Άλλωστε ο πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου, ως μια συνετή, δημοφιλής και μετριοπαθής πολιτική 
προσωπικότητα της πόλης, κινούμενος στον ευρύτερο χώρο του Kέντρου, έχει την 
δυνατότητα να διαδραματίσει ευρύτερο ρόλο στα Βριλήσσια.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου οφείλει να παρέμβει
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οι «πόροι του Δήμου» που συχνά 
αναφέρονται σε ανακοινώσεις της 
δημοτικής αρχής ως άλλοθι για τη 
διενέργεια αμφιλεγόμενων δαπανών 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά λεφτά 
των Βριλησσιωτών.

Γιατί ο Δήμος Βριλησσίων δεν 
έχει δικά του έσοδα όπως συμβαίνει 
με κάποιους άλλους από τους 325 
δήμους της χώρας.

Αυτά τα «δικά τους έσοδα» μπορεί 
να προέρχονται, για παράδειγμα, από 
εκμισθώσεις τουριστικών ακινήτων, 
από δημοτικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες (όπως είναι τα 
δημοτικά αναψυκτήρια) ή ακόμη 
και από παραχώρηση έναντι τιμή-
ματος πλουτοπαραγωγικών πηγών 
οι οποίες βρίσκονται στα όρια του 
Δήμου (όπως είναι οι πηγές νερού 
που εμφιαλώνεται και διατίθεται 
στο εμπόριο).

Τα Βριλήσσια δεν ανήκουν στην 
κατηγορία αυτών των «πλούσιων 
Δήμων» ούτε διαθέτουν κοιμητήριο 
στα γεωγραφικά όριά τους από το 
οποίο να εξασφαλίζουν κάποια έσοδα, 
όπως για παράδειγμα συμβαίνει με 
τον Δήμο Ζωγράφου. 

Σχεδόν μοναδικό «δικό τους 
έσοδο» είναι τα τέλη τραπεζοκα-
θισμάτων τα οποία καταβάλλουν 
οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων 
εστίασης (από τους οποίους πολλοί 
είναι και Βριλησσιώτες). 

Ποια είναι η αλήθεια 
Άρα οι περίφημοι «πόροι του Δήμου» 

είναι τα λεφτά των δημοτών και για 
τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερος 
σεβασμός στην διαχείρισή τους. 

Βεβαίως είναι συχνό φαινόμενο 

στην τοπική αυτοδιοίκηση οι δη-
μοτικές αρχές να χρησιμοποιούν 
την ορολογία αυτή («πόροι του 
Δήμου») ώστε να αποκρούουν τις 
κατηγορίες περί σπατάλης ή και την 
κριτική (δίκαιη ή άδικη) για διάφορες 
δαπάνες που πραγματοποιούν.

Αλλά η αλήθεια είναι διαφορε-
τική και πρέπει να την γνωρίζουν 
οι δημότες ώστε να είναι επαρκώς 

ενημερωμένοι και να μην πέφτουν 
θύματα προπαγάνδας.

Τα χρήματα, λοιπόν, που διαχει-
ρίζεται ο Δήμος Βριλησσίων (όπως 
και οι περισσότεροι από τους μη 
πλούσιους δήμους της χώρας) 
προέρχονται από δύο βασικές πηγές.

Είτε από τα δημοτικά τέλη τα οποία 
πληρώνουν οι Βριλησσιώτες είτε 
από τον λεγόμενο κρατικό κορβανά.

Δηλαδή από την κρατική επιχο-
ρήγηση η οποία δίδεται από την 
εκάστοτε κυβέρνηση στους 325 
δήμους όλης της χώρας μέσω του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Κρατική επιχορήγηση  
όση όλος ο ΕΝΦΙΑ

Πρόκειται για τους λεγόμενους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

οι οποίοι καθιερώθηκαν (και σωστά!) 
το 1989 όταν με νόμο αποφασίστηκε 
κάποιοι από τους φόρους (άμεσους 
ή έμμεσους) που πληρώνουν οι 
Έλληνες να πηγαίνουν κατευθείαν 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Έτσι σήμερα οι Έλληνες φορο-
λογούμενοι πληρώνουν (μέσω 
των ΚΑΠ) πάνω από 2,5 δις κάθε 
χρόνο για την λειτουργία των 325 
Δήμων της χώρας, άρα και του 
Δήμου Βριλησσίων.

Το ποσό αυτό είναι περίπου ίσο 
με το σύνολο του ΕνφιΑ. 

Συνεπώς οι «πόροι του Δήμου 
Βριλησσίων» είναι λεφτά που 
πληρώνουν οι Βριλησσιώτες και 
κανένας άλλος.

Το γεγονός ότι η κρατική επιχορή-
γηση προς τους Δήμους ακολουθεί 
τη διαδρομή τσέπη των δημοτών - 
οικεία Εφορία - Γενικό λογιστήριο 
- Υπουργείο Εσωτερικών- Δήμος 
δεν σημαίνει ότι τα λεφτά αυτά 
είναι της δημοτικής αρχής.

Του φορολογούμενου Βριλησ-
σιώτη είναι. 

Άρα μια συνετή δημοτική αρχή 
οφείλει, όταν διαχειρίζεται τους 
«πόρους του Δήμου», να μην ξεχνάει 
ότι αυτοί προέρχονται από το υστέ-
ρημα των αγρίως φορολογούμενων 
(ειδικά στα Βριλήσσια) δημοτών. 

ή ΣΥριΖΑική αντίληψη ότι αφού 
κερδίσαμε (όπως κερδίσαμε) την 
ψήφο του λαού κερδίσαμε και τα 
λεφτά του (γίναμε αφέντες και στην 
τσέπη του) προκαλεί τη δικαιολογη-
μένη οργή του κόσμου που γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερη όταν την βλέπει 
να εφαρμόζεται και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

επΙτεΛΟΥΣ ΟΛη η ΑΛηΘεΙΑ γΙΑ τη χΡηΜΑτΟΔΟτηΣη τηΣ τΟπΙκηΣ ΑΥτΟΔΙΟΙκηΣηΣ 

Οι «πόροι του Δήμου» είναι λεφτά των δημοτών
 Τα Βριλήσσια δεν έχουν ούτε δικά τους έσοδα ούτε πλουτοπαραγωγικές πηγές 

τΟ τζΑΜπΑ τεΛΙκΩΣ ΔεΝ πεΘΑΝε

Δωρεάν χρήση κινητών από τον Δήμο
Τους λογαριασμούς τούς πληρώνουν οι δημότες 

Καθημερινά εκατοντάδες Βριλησσιώτες περνούν από 
τα καταστήματα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην 
λεωφόρο Πεντέλης. 

οι περισσότεροι όχι για να αγοράσουν το νέο i Phone!
Αλλά για να πληρώσουν τους λογαριασμούς της κινητής 

τηλεφωνίας.

Πρόκειται για ένα ακόμη ανελαστικό βάρος του ατομικού 
προϋπολογισμού.

Βάρος, όχι όμως για όλους! 
Όπως αποκαλύπτουμε, η ηγεσία της δημοτικής αρχής 

απαλλάσσεται από το βάρος της κινητής τηλεφωνίας.
Γιατί, απλούστατα, το μετακυλύει στους δημότες! 

Συνολικά πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) πληρώνουν οι 
δημότες για τα κινητά τηλέφωνα του Δήμου. 

Βεβαίως αυτό είναι νόμιμο, αλλά είναι και ηθικό;
να προσφέρεται δωρεάν χρήση κινητών τηλεφώνων 

στην συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία;
Πρόκειται για κλασσική νοοτροπία ΣΥριΖΑ αλώσεως 

του δημόσιου τομέα στον οποίο οι επίδοξοι εκπορθητές 
θεωρούν ότι δικαιούνται να χρεώνουν ακόμη και τα προ-
σωπικά έξοδά τους.

«Δεν βαριέσαι, τα κινητά τα πληρώνει ο Δήμος!» είναι 
η αντίληψη που κυριαρχεί. 

Δηλαδή, πληρώνουν (και εδώ!) οι Βριλησσιώτες.
Επισκεπτόμενοι τις Vodafone, Cosmote και Wind στην 

λεωφόρο Πεντέλης για να πληρώσουν τους δικούς τους 
λογαριασμούς έχουν ήδη πληρώσει τα κινητά τηλέφωνα 
της δημοτικής αρχής (ποίων άραγε; δεν δικαιούνται να 
γνωρίζουν;) 

Βεβαίως η «μάστιγα» των δωρεάν κινητών τηλεφώνων 
είναι διαχρονική και υπερκομματική. 

Ίσχυε και επί προηγούμενων κυβερνήσεων.
Εντούτοις υπήρξαν (και ασφαλώς υπάρχουν και σήμερα) 

πολιτικοί και δήμαρχοι που αρνούνται το «τζάμπα κινητό».
ή δημοτική αρχή των Βριλησσίων, προφανώς, δεν ανήκει 

σε αυτήν την κατηγορία…

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.16 13:19:51
EET
Reason:
Location: Athens



8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

οι Βριλησσιώτες πρέπει να γνωρίζουν μια πικρή αλήθεια.
Θα πληρώσουν (από την τσέπη τους!) συνολικά τεσσεράμισι 

εκατομμύρια ευρώ (4.500.000 ευρώ) σε τέσσερις ιδιώτες.
Γιατί τόσο θα κοστίσει η αγορά του οικοπέδου των 8,5 

στρεμμάτων στην διασταύρωση των οδών Αγαμέμνονος 
και Τροίας. 

Προπαγάνδα κόντρα  
στην κοινή λογική

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, αυτή η αγορά - μαμούθ 
θα γίνει από τον Δήμο «χωρίς επιβολή καμίας επιβάρυνσης 
στους δημότες». «Τότε που θα βρεθούν τα λεφτά;» αναρω-
τιέται ο κοινός νους.

«Από πόρους του Δήμου» αναφέρεται στο προπαγαν-
διστικό φυλλάδιο που εσωκλείεται στους λογαριασμούς 
ύδρευσης (δείτε το παρακάτω ρεπορτάζ). Προσβάλλοντας 
έτσι βάναυσα τον κοινό νου. Γιατί, απλούστατα, «πόροι του 
Δήμου» είναι λεφτά πουν πληρώνουν οι Βριλησσιώτες είτε 
ως δημότες (τα δημοτικά τέλη που καταβάλλονται με τους 
λογαριασμούς της ΔΕή απευθείας στον Δήμο) είτε ως αγρίως 
φορολογούμενοι πολίτες (σελ. 7).

 Δηλαδή μέρος των φόρων που οι Έλληνες (συνεπώς και 
οι Βριλησσιώτες) πληρώνουν στην Εφορία, άρα στο Κράτος, 
πηγαίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Συνεπώς και στον Δήμο Βριλησσίων. 

«Τυχερό λαχείο» και «χρυσό οικόπεδο»
Άρα η αλήθεια είναι ότι αυτό το οικόπεδο «εξαναγκά-

ζονται» (χωρίς ουδείς να τους ρωτήσει) να το αγοράσουν 
οι Βριλησσιώτες πληρώνοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ 
στους τέσσερις υπερτυχερούς ιδιοκτήτες του, οι οποίοι 
προ του 2014 πιθανώς να μην διανοούντο ότι θα τους 
τύχει τέτοιο λαχείο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τίμημα αυτό είναι ο μισός προ-
ϋπολογισμός (όσον αφορά τα τακτικά έσοδα που είναι 9,5 
εκατομμύρια) του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2018. 

ο ισχυρισμός περί «καλής τιμής» (δήθεν ευκαιρίας) δεν 
ευσταθεί σε μια εντελώς ρευστή αγορά του real estate. 
Άλλωστε οι δήμαρχοι δεν ψηφίζονται για να κάνουν αγορές, 
αλλά έργο. 

Ευγνώμονες...
Πρόκειται για 20ετή δικαστική διαμάχη του Δήμου με τους 

ιδιοκτήτες που θα τερματιστεί με πανηγυρική ικανοποίηση 
των ιδιοκτητών αφού θα εισπράξουν, ανέλπιστα, 4.500.000 
ευρώ για ένα οικόπεδο το οποίο δεν μπορούσαν, λόγω της 

δικαστικής διαμάχης, να αξιοποιήσουν.
Θα πρέπει να είναι βαθέως ευγνώμονες στη σημερινή 

δημοτική αρχή η οποία, μάλιστα, σπεύδει να πανηγυρίσει 
(δηλαδή να κατοχυρώσει την αγοραπωλησία στη συνείδηση 
των δημοτών) πριν ακόμη υπογραφούν τα τελικά συμβόλαια. 

Πολιτική ανωριμότητα
ή συγκεκριμένη απόφαση της δημοτικής αρχής, όμως, 

αναδεικνύει την πολιτική ρηχότητα με την οποία διαχειρίζεται 
τα σημαντικότερα ζητήματα των Βριλησσίων. 

Δεν είναι μόνον το θέμα της διαφάνειας αφού πρόκειται, 
εκ των πραγμάτων, για αγορά με απευθείας ανάθεση.

Και μόνον γι’ αυτόν τον λόγο ένας ώριμος δημοτικός 
άρχοντας θα «βασάνιζε» πολύ περισσότερο την συνείδησή 
του πριν λάβει την σχετική απόφαση.

Ειδικά στην περίπτωση των Βριλησσίων όπου με τα ίδια 
λεφτά θα μπορούσαν να αναμορφωθούν το κέντρο και οι 
γειτονιές της πόλης προς όφελος του γενικού συνόλου, αντί 
να δοθεί το ίδιο ποσό σε ιδιώτη! 

Χωρίς, μάλιστα, να διευκρινίζεται τι θα κάνει ο Δήμος αυτό 
το «χρυσό οικόπεδο». Δεν παρουσιάστηκε ούτε μια απλή 
προμελέτη. Παρά μόνον γενικές αναφορές «θα κτίσουμε 
σχολείο». Χωρίς, όμως, στοιχεία για τα πληθυσμιακά δεδο-
μένα των Βριλησσίων της επόμενης δεκαετίας.

Απομένει ο ισχυρισμός «αυξάνουμε τη δημοτική περιουσία», 
αλλά αυτό παραπέμπει όχι σε δημόσια αλλά σε επιχειρηματική 
δραστηριότητα (με λεφτά των δημοτών).

Δεν ερωτήθηκαν οι δημότες
Αντί αυτών επελέγη ο εύκολος δρόμος της απευθείας αγο-

ράς που θα ήταν ασφαλώς υπεράνω κριτικής αν η δημοτική 
αρχή εξασφάλιζε την σύμφωνη γνώμη των Βριλησσιωτών 
απευθύνοντας το σχετικό ερώτημα στους δημότες, αφού 
αυτοί είναι που πληρώνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Έτσι η δημοτική αρχή θα προστάτευε, πρωτίστως, τον ίδιο 
τον εαυτό της σε μια εποχή που οι Έλληνες είναι, δικαιολο-
γημένα, εξαιρετικά δύσπιστοι προς τέτοιου είδους αγορές. 

Το να αγοράζεις ένα ιδιωτικό οικόπεδο αντί με τα ίδια 
λεφτά να αναμορφώνεις τον Δήμο σου είναι μια απόφαση 
που κανένας συνετός δήμαρχος δεν θα ελάμβανε χωρίς, 
προηγουμένως, να ρωτήσει απευθείας τους δημότες της 
πόλης του.

Τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία 
Πολύ περισσότερο που η νομοθεσία για την λειτουργία 

της τοπικής αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης) προβλέπει (στο 
άρθρο 225) τη δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων 
για σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον κάθε Δήμο.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα τα 4,5 
εκατομμύρια ευρώ (τα μισά, δηλαδή, από τα τακτικά έσοδα 
του Δήμου Βριλησσίων για όλο το 2018) που θα δοθούν 
στους ιδιώτες σε τέσσερις ετήσιες δόσεις, με την πρώτη δόση 
μάλιστα να υπολογίζεται από το 2017 και να καταβάλλεται 
αναδρομικά. 

Ακόμη και αν η συμμετοχή στο δημοψήφισμα ήταν περι-
ορισμένη (πράγμα μάλλον αμφίβολο) η δημοτική αρχή θα 
είχε πράξει το καθήκον της απέναντι στους δημότες και θα 
έφεραν, πλέον, οι ίδιοι την ευθύνη της όποιας απόφασής τους. 

Απόφαση που επειδή μάλλον δεν θα ήταν αρεστή στην 
δημοτική αρχή (αλλά και στους αντισυμβαλλόμενους ιδι-
ώτες) τελικά την απέφυγε παρακάμπτοντας τους δημότες 
των Βριλησσίων, αυτούς, δηλαδή που στη συγκεκριμένη 
αγοραπωλησία πληρώνουν τελικά το τίμημα. 

Η υπόθεση τώρα αρχίζει...
Σε κάθε περίπτωση είναι μία υπόθεση που παρά την 

20ετή ιστορία της μόλις τώρα ξεκινάει και αυτό όχι γιατί 
στο συγκεκριμένο οικόπεδο η δημοτική αρχή διατείνεται 
ότι θα ανεγείρει στο απώτερο μέλλον σχολικό συγκρότημα.

Αλλά γιατί τέτοιου είδους οικονομικές συναλλαγές, φα-
νερά δυσανάλογες προς τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου 
Βριλησσίων, είναι εύλογο να προκαλούν ποικίλα ερωτηματικά 
στα οποία η απάντηση, έστω και αν δοθεί μετά παρέλευση 
ικανού χρονικού διαστήματος, είναι, ενίοτε, δυσάρεστη για 
τους πρωταγωνιστές.

Ο ΛΟγΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣτηΝ τΣεπη τΩΝ ΔηΜΟτΩΝ χΩΡΙΣ η ΔηΜΟτΙκη ΑΡχη ΝΑ τΟΥΣ ΡΩτηΣεΙ

4.500.000 ευρώ για ένα οικόπεδο
Με τα ίδια λεφτά, όμως, θα μπορούσαν να αλλάξουν όψη τα Βριλήσσια

Η ανάγκη αφύπνισης
Συνέχεια από τη σελ. 1

Επιπλέον, η οικονομική διαχείριση του Δήμου και οι επιλογές 
των απευθείας αναθέσεων αναδεικνύουν την περιφρόνηση 
προς τα χρήματα των αγρίως φορολογουμένων Βριλησσιωτών, 
τα οποία δαπανά η σημερινή δημοτική αρχή. 

Εσχάτως οι αγορές και οι ενοικιάσεις ακινήτων με, εκ των 
πραγμάτων, απευθείας αναθέσεις, επιχειρείται να παρουσια-
στούν ως δήθεν έργο.

Στον τομέα της διαφάνειας οι μεθοδεύσεις ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζο-
νται μέχρι κεραίας, αφού, για παράδειγμα, στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, δεν αναρτώνται καν οι αποφάσεις δημάρχου μετά το 2015. 

Έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταφύγει στον 
κυκεώνα του προγράμματος Διαύγεια, όπου η επιλεκτικότητα 
αναρτήσεων είναι, επί ΣΥΡΙΖΑ, ευρύτατα διαδεδομένη.

Ατυχώς, λοιπόν, η τετραετία αυτή χαρακτηρίζεται ήδη ως 
μια χαμένη τετραετία για τα Βριλήσσια, με δήμαρχο απλό δι-
αχειριστή και μάλιστα με αμφιλεγόμενες διαδικασίες ως προς 
την διαφάνεια ακόμη και αυτής της διαχειριστικής ρουτίνας. 

Χωρίς πραγματικό έργο, χωρίς πολιτικό βάρος, χωρίς πα-
ρουσία στην πόλη, χωρίς όραμα.

Την αναζήτηση του οράματος για τα Βριλήσσια θα υπηρετήσει 
με συνέπεια, αγαπητέ αναγνώστη, και η εφημερίδα την οποία 
τώρα φυλλομετράς.  

EDITORIAL

Μετά την κρατική τηλεόραση και 
τα λεγόμενα τρολ (δηλαδή τους 
διακινητές ψευδών ειδήσεων) του 
διαδικτύου, η προπαγάνδα επεκτεί-
νεται και στους... λογαριασμούς 
ύδρευσης του Δήμου Βριλησσίων!

ή δημοτική αρχή χρησιμοποιεί 
τους λογαριασμούς ύδρευσης για 
να διοχετεύει στα Βριλήσσια fake 
news, δηλαδή ανακριβείς ειδήσεις, 
αναφορικά με το δήθεν έργο της. 

Στο προπαγανδιστικό φυλλάδιο  
του προτελευταίου τριμήνου οι 
250 απευθείας αναθέσεις και η 
δαπάνη 50.000 ευρώ για έπιπλα 
και υαλοπετάσματα του δημαρχείου 
αναφέρονται ως «συνετή οικονομική 
διαχείριση» (σελ. 2). 

Το χαράτσι 4,5 εκ. ευρώ στους 
δημότες για αγορά ενός ιδιωτικού 
οικοπέδου παρουσιάζεται ως μεγάλη 

επιτυχία. ή κυκλοφοριακή μελέτη (η 
ίδια που έγινε και σε άλλους 161 
Δήμους) παρουσιάζεται ως όραμα 
για την πόλη (σελ. 6).

Έτσι, μετά το «τέρας των υπονόμων» 

που αποκαλύπτουμε στο αποκλειστικό 
ρεπορτάζ (σελ. 1 & 3) υπάρχει και το 
«τέρας της προπαγάνδας» πάλι μέσα 
από τους λογαριασμούς ύδρευσης 
και από το νερό που πίνουμε.

ΑκΟΜη κΑΙ ΟΙ ΛΟγΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡεΥΣηΣ τΟΥ ΔηΜΟΥ  
ΣτηΝ ΥπηΡεΣΙΑ τηΣ ΜΙκΡΟ-πΟΛΙτΙκηΣ  

Προπαγάνδα και στο νερό που πίνουμε;
 Για το όποιο έργο της δημοτικής αρχής 

που μάλλον αποδεικνύεται μια.. τρύπα στο νερό!


