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Επιτροπή Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1) Διαγωνισμός για αποκομιδή μέρους των απορριμμάτων από ιδιωτική εταιρεία.
2) Τοποθέτηση κυκλώματος καμερών σε εισόδους παλιάς πόλης της πόλης Ίριδας για την
επιτήρηση του δακτυλίου κατά τους θερινούς μήνες.
3) Έργο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της πόλης της Ίριδας.
4) Γνωμοδότηση προς αρμόδιο υπουργείο για εγκατάσταση ΒΑΠΕ - αιολικού πάρκου (σε
περιοχή έξω από οικισμό μιας Δημοτικής Ενότητας).

Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού
1) Συγχώνευση 2 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2) Απαλλοτρίωση Κτιρίου με σκοπό την ανακατασκευή του μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για
την δημιουργία Κέντρου Νέων, Πολιτισμού και Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων.
3) Ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Δομή αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, κατά
κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.
4) Δημιουργία αθλητικού κέντρου με εγκαταστάσεις αθλητισμού.
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Επιτροπή Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1) Διαγωνισμός για αποκομιδή μέρους των απορριμμάτων από ιδιωτική εταιρεία
Στο Δήμο Ίριδας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των υπηρεσιών
καθαριότητας το οποίο έχει ήδη ενταθεί λόγω συνταξιοδότησης σημαντικού αριθμού
εργαζομένων και μη ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Όλα αυτά είχαν ως
αποτέλεσμα τον τελευταίο χρόνο να επιτευχθεί με ιδιαίτερη δυσκολία κατά τους χειμερινούς
μήνες η συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων και υλικών, ενώ κατά την τουριστική
περίοδο, όπου έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην περιοχή το πρόβλημα έγινε ακόμη
πιο έντονο με επιχειρηματίες και κατοίκους να διαμαρτύρονται για την κατάσταση. Ο νέος
Δήμαρχος, μαζί με την παράταξη της «Φιλελεύθερης Κίνησης Πολιτών» από την προεκλογική
περίοδο ακόμη είχαν ασκήσει δριμεία κριτική για το θέμα αυτό τονίζοντας την ανάγκη
προώθησης ιδιωτικών πρωτοβουλιών και αξιοποίησής τους. Έτσι, ο Δήμαρχος με την
Δημοτική Παράταξή του σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε σχετικό διαγωνισμό για την
αποκομιδή απορριμμάτων της πόλης της Ίριδας, αξιοποιώντας την πάγια νομολογία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπου δίνεται
η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων
και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων σε
ιδιώτες.
Αν εξαιρεθεί η πιο συντηρητική παράταξη «Μαζί για την Ίριδα» η οποία διατηρεί
χαμηλούς τόνους για το θέμα και αναμένεται να τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια του Δημοτικού
Συμβουλίου χωρίς να αποκλείεται ακόμη και να συμφωνήσει εν τέλει, σύσσωμη η
αντιπολίτευση αντιδρά και διαφωνεί. «Αγωνιστικό Μέτωπο» και «Αριστερή Πρωτοβουλία»
έχουν προειδοποιήσει με δελτία τύπου ότι δεν θα επιτρέψουν την ιδιωτικοποίηση των
δημοσίων υπηρεσιών για να ικανοποιηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία προτιμά ο
Δήμαρχος να στηρίζει με την ιδεολογία του, ενώ κατηγορούν την «Ανοιχτή Κοινωνία
Πολιτών» και την «Πράσινη Ανάπτυξη» ότι λειτουργούν ως «πόντιοι Πιλάτοι» «νίπτοντας τας
χείρας τους» ως πραγματικά δεκανίκια του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Σύνθημά τους σε
αυτή την περίσταση είναι «μόνιμες και αξιοπρεπείς δουλειές για την εργατική τάξη».
Από την μεριά της η συνδιοικούσα παράταξη της «Ανοιχτής Κοινωνίας Πολιτών» δια
του Επικεφαλής της έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της σε σχετική αρθρογραφία για την όλη
διαδικασία ζητώντας να ασκηθούν πιέσεις προς το αρμόδιο υπουργείο για σχετικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας
και Αθλητισμού που προέρχεται από την παράταξη αυτή διαφοροποιήθηκε από την γραμμή
της Δημοτικής του Παράταξης αναφέροντας σε δήλωσή του πως ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος
πρέπει να ψηφίζει κατά συνείδηση και η δική του άποψη διαφοροποιείται ελαφρώς από την
υπόλοιπη δημοτική του ομάδα. Αντίστοιχα περίπου κινούνται και στην «Πράσινη Ανάπτυξη»
η οποία με επιστολή της προς τον Δήμαρχο ζητάει εγγυήσεις για τις διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν τόσο για τους εργαζομένους στην ιδιωτική εταιρεία, όσο και για το περιβάλλον,
σε διαφορετική περίπτωση δεν διατίθεται να στηρίξει την εισήγηση, ενώ απαντά στις
αριστερές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν καταδέχεται υποδείξεις από
ανθρώπους που απουσίαζαν από ουσιαστικές δράσεις και εκδηλώσεις του οικολογικού
κινήματος το προηγούμενο διάστημα.
Σε δηλώσεις του πάντως, ο Δήμαρχος υπερασπιζόμενος την πρότασή του σε
πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη ανέφερε «εμείς ως πραγματικά μεταρρυθμιστές και
φιλελεύθεροι πιστεύουμε στην σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος των
πολιτών και δεν εμμένουμε σε λύσεις από άλλους, εφόσον δεν υπάρχουν προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού θα προχωρήσουμε σε τριετή σύμβαση με ιδιώτη, γιατί εμείς και θέλουμε και
μπορούμε και θα το λύσουμε το πρόβλημα, απαντώντας στον αριστερό λαϊκισμό με ρεαλισμό».
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Το κόστος για τον ιδιώτη αναμένεται να είναι περίπου ίδιο με το εάν την διαδικασία έκαναν
τα συνεργεία του Δήμου και αγγίζει τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

2) Τοποθέτηση κυκλώματος καμερών σε εισόδους παλιάς πόλης της πόλης Ίριδας για
την επιτήρηση του δακτυλίου κατά τους θερινούς μήνες
Η πόλη της Ίριδας είναι μια μεγάλη παραθαλάσσια πόλη με ιστορικό κέντρο, την
παλιά πόλη της Ίριδας και ιδιαίτερα εκτεταμένη τουριστική περίοδο η οποία δίνει οικονομική
ανάσα στην περιοχή. Στην παλιά πόλη της Ίριδας έχει αποφασιστεί εδώ και 2 χρόνια με
ευρύτατη συναίνεση από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σε
συνεννόηση με τους καταστηματάρχες της περιοχής να λειτουργήσει θερινός δακτύλιος, όπου
από 1ηΜαρτίου έως την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους δεν θα κινούνται στα στενά πλακόστρωτα
σοκάκια αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια η περιοχή
της παλιάς πόλης κατά τους εν λόγω μήνες από τις 11:00 το πρωί έως τις 02:00 τη νύχτα
αποτελεί περιοχή πεζοδρομημένη, ενώ τις υπόλοιπες ώρες γίνεται η αποκομιδή των
σκουπιδιών και οι προμήθειες των καταστημάτων της περιοχής.
Δυστυχώς παρά την ευρύτερη συναίνεση Δημοτικών Παρατάξεων,
καταστηματαρχών και κατοίκων ορισμένοι κάτοικοι παραβιάζουν τον δακτύλιο με τα οχήματα
τους διαρκώς παρά τα μέτρα που κατά καιρούς έχουν ληφθεί με μπάρες, ενίσχυση
αστυνόμευσης κ.α.. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο νέος Δήμαρχος έχει αποφασίσει
να τοποθετήσει κλειστό κύκλωμα καμερών στις εισόδους παλιάς πόλης της πόλης Ίριδας, το
οποίο θα ελέγχεται από την αστυνομία και συγκεκριμένα την τροχαία, ώστε όλοι οι παραβάτες
του δακτυλίου να τιμωρούνται αυστηρά για να εκλείψουν τα φαινόμενα παράβασης. Σε αυτή
τη λογική έχει φέρει εισήγηση για ανοιχτό διαγωνισμό ύψους 87.000 ευρώ για προμήθεια και
εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού. Ο νέος Δήμαρχος δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του
αποφασισμένος να επιβληθεί η τάξη και ο νόμος, κάτι από το οποίο όλοι έχουν να κερδίσουν.
Στον αντίποδα βρίσκεται η αντιπολίτευση με τις παρατάξεις Αριστερής Πρωτοβουλίας,
Αγωνιστικού Μετώπου και Πράσινης Ανάπτυξης να κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι ουσιαστικά
εισαγάγει ένα ακραίο μέτρο παρακολούθησης των πολιτών και υπεραστυνόμευσης της
περιοχής, κάτι που είναι -όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν- πάγιο μέτρο των συστημικών δυνάμεων.
Όπως δήλωσαν στελέχη των εν λόγω παρατάξεων ασχέτως του ότι πρέπει να εφαρμόζεται ο
δακτύλιος, είναι απαράδεκτο το μέτρο αυτό και δεν θα επιτρέψουν να περάσει, καλώντας και
τις υπόλοιπες παρατάξεις να μην στηρίξουν την πρόταση του Δημάρχου.
Η παράταξη Μαζί για την Ίριδα σε σχετικό δελτίο τύπου δηλώνει έτοιμη να στηρίξει
το μέτρο το οποίο όπως οι ίδιοι επισημαίνουν είχαν προτείνει πρώτοι στο παρελθόν.
Χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου αναφέρεται με ειρωνεία στον Δήμαρχο «Χαιρόμαστε που
επιτέλους ο κ. Δήμαρχος θυμήθηκε την ανάγκη λήψης μέτρων υπέρ της τάξης και ασφάλειας των
νομοταγών πολιτών υλοποιώντας προτάσεις μας». Ερωτηματικό παραμένει η παράταξη της
Ανοιχτής Κοινωνίας Πολιτών καθώς ναι μεν θέλει να ληφθούν μέτρα στήριξης μιας απόφασης
που είχε ληφθεί επί των ημερών της, όμως από την άλλη υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό
της για το μέτρο αυτό κάθε αυτό και αναμένεται σε κλειστή συνάντηση της Δημοτικής
Παράταξης να επιδιωχθεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ των μελών της. Ο ίδιος ο
Επικεφαλής πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη την θέση του.
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3) Έργο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της πόλης της Ίριδας
Ένα μεγάλο έργο πνοής που εξ αρχής από την προεκλογική περίοδο είχε τεθεί ως
βασική προτεραιότητα του νυν Δημάρχου έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το
έργο αυτό δεν είναι άλλο από την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης. Με
επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης και το έργο να είναι κρίνεται ως ένα εκ των πλέον
ώριμων έργων όχι απλώς του Δήμου, αλλά σε ολόκληρη την Περιφέρεια, η παράταξη της
Φιλελεύθερης Κίνησης Πολιτών ετοιμάζεται να στηρίξει την ανάπλαση μαζί με την Ανοιχτή
Κοινωνία Πολιτών.
Σίγουρα το θέμα αυτό δεν θα ανέμενε κανείς να έχει ιδιαίτερες αντιδράσεις όμως το
κόστος που ανέρχεται σε 11.203.000 ευρώ εν μέσω κρίσης έχει ξεσηκώσει την παράταξη του
Αγωνιστικού Μετώπου, ο Επικεφαλής του οποίου μάλιστα όπως δήλωσε σε τοπική εφημερίδα
«ακόμη και να μην ήταν το κόστος τόσο υψηλό, ακόμη και να μην είχαμε την δύσκολη οικονομική
κατάσταση που έχουμε ως χώρα, εμείς θα καταψηφίζαμε το εν λόγω έργο επειδή πιστεύουμε πως
πρέπει να υπάρχει μια δημόσια κατασκευαστική εταιρεία και όχι να τα παίρνουν
μεγαλοεργολάβοι και να πληρώνει ο απλός λαός και η εργατική τάξη». Οι παρατάξεις της
Αριστερής Πρωτοβουλίας, Μαζί για την Ίριδα και Πράσινη Ανάπτυξη έχουν συμπαραταχθεί
σε αυτό το θέμα καθώς διαφωνούν με την φιλοσοφία της μελέτης η οποία θα επιθυμούσαν να
κινείται στην φιλοσοφία της βιοκλιματικής ανάπλασης. Παράδοξο αποτελεί σε αυτό το σημείο
η τοποθέτηση του Επικεφαλής της παράταξης Μαζί για την Ίριδα ο οποίος αν και θα
καταψηφίσει την εισήγηση όπως έχει δηλώσει λόγω του ότι δεν είναι βιοκλιματική ανάπλαση,
ωστόσο έθεσε και το ζήτημα της μείωσης των θέσεων στάθμευσης κατά 20% που προβλέπεται
στην υφιστάμενη μελέτη κάτι που βέβαια δεν συμβαδίζει πολύ με την επιχειρηματολογία του.
Αυτό του προσάπτουν ο Δήμαρχος με τον Επικεφαλής της Ανοιχτής Κοινωνίας Πολιτών
κατηγορώντας τον για λαϊκισμό.
Η μελέτη πάντως που έρχεται προς δημοπράτηση προβλέπει κατά μήκος του
παραλιακού μετώπου 6,5 χλμ:
•
•

•
•
•
•
•

επέκταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου, το οποίο θα ανακατασκευασθεί με
κυβόλιθους,
τόσο στα πεζοδρόμια όσο και στους φωτεινούς σηματοδότες θα
δημιουργηθούν υποδομές για ΑμεΑ (όδευση τυφλών, ηχητικά και οπτικά
σήματα στους φωτεινούς σηματοδότες, ράμπες κλπ)
μείωση των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης κατά 20%,
υπογειοποίηση καλωδίων ρεύματος,
υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων,
κατασκευή ποδηλατόδρομου,
ανακατασκευή οδοστρώματος και νέου δικτύου όμβριων.

4) Γνωμοδότηση προς αρμόδιο υπουργείο για εγκατάσταση ΒΑΠΕ - αιολικού πάρκου
Λόγω ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους και σταθερά ισχυρών ανέμων καθ’ όλη
την διάρκεια του έτους, με πρωτοβουλία ιδιωτικής μεγάλης εταιρείας που ασχολείται με την
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε περιοχή λίγα χιλιόμετρα έξω από οικισμό της
Δημοτικής Ενότητας Απολλώνειας πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εγκατάσταση μεγάλου
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αιολικού πάρκου ή αλλιώς αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ).Η
μελέτη προβλέπει την κατασκευή ενός εκτεταμένου αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 728,4
MW, την ανακατασκευή υφιστάμενου οδικού δικτύου και την κατασκευή νέου για την
διασύνδεση των ανεμογεννητριών, την εγκατάσταση 27ανεμογεννητριών με διάμετρο
πτερωτής 100m και ύψος πυλώνα 80m, συνολικού ύψους 130 μέτρων, έπειτα από σχετική
τροποποίηση της ΡΑΕ, την κατασκευή κτιρίου ελέγχου, την κατασκευή υπόγειου δικτύου
γραμμής μέσης τάσης, καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων υποσταθμών τάσης.
Προβλέπονται 129 μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης και 262 κατά
την κατασκευή του αιολικού πάρκου για πέντε χρόνια, ενώ το ύψος της επένδυσης αγγίζει τα
1,4 δις ευρώ. Η εν λόγω μελέτη και το επενδυτικό ενδιαφέρον της εταιρείας έχει γνωστοποιηθεί
στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ο οποίος λόγω των ισχυρών αντιδράσεων έχει
στείλει το θέμα για γνωμοδότηση μη δεσμευτικού χαρακτήρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τόσο ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, όσο και ο Δήμαρχος Ίριδας είναι
σαφώς υπέρ της επένδυσης, με τους δυο τους να διατηρούν και εξαιρετική σχέση συνεργασίας
που ανάγεται και σε προσωπική σχέση φιλίας, ενώ επίσης υπέρ έχει ταχθεί και ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Απρόσμενη στήριξη στο συγκεκριμένο θέμα
έχει ο Δήμαρχος και από την Δημοτική Παράταξη Μαζί για την Ίριδα, καθώς ο Επικεφαλής
δηλώνει έτοιμος να υπερψηφίσει την θετική γνωμοδότηση για μια τόσο σημαντική επένδυση.
Στον αντίποδα και με τεταμένο κλίμα στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας,
Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Δημοτικών Παρατάξεων (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης)
και οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Απολλώνειας έχουν τεθεί κατά
της επένδυσης με τους κατοίκους της περιοχής στο πλευρό τους, να αντιδρούν, κάτι που
δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό στον Δήμαρχο και δημιουργώντας του σοβαρό
πρόβλημα έλλειψης πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον χορό των διαφωνούντων
εκτός της αντιπολίτευσης βρίσκεται και ο Επικεφαλής της συνδιοικούσας παράταξης Ανοιχτής
Κοινωνίας Πολιτών, ο οποίος όμως διατηρεί χαμηλούς τόνους για το θέμα και έχει
ανακοινώσει ότι δεν θα θέσει ζήτημα πειθαρχίας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αφήνοντας τους
Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξής του να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η Πράσινη
Ανάπτυξη, Αριστερή Πρωτοβουλία και Αγωνιστικό Μέτωπο έχουν ήδη τοποθετηθεί κατά της
πρότασης απειλώντας με κινητοποιήσεις.
Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει άρθρο – ανάλυση έγκριτου τοπικού
δημοσιογράφου ο οποίος κάνει για «colpo – grosso» του Δημάρχου ο οποίος σε συνεργασία
με τον Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας Μαζί για την Ίριδα και σε συνεννόηση με τον
Επικεφαλής της Ανοιχτής Κοινωνίας Πολιτών που δεν στηρίζει την εισήγηση φέρεται να έχει
προσωπικές επαφές με Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων για να στηρίξουν την
πρόταση, ενώ φέρεται να προτείνει στους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής του
Παράταξης που είναι από την περιοχή να δώσουν λευκή ψήφο, ή να αρνηθούν να ψηφίσουν
και έτσι αξιοποιώντας το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 7 παρ. 5 του
Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου να περάσει την εισήγησή του, καθώς «αν κάποιο μέλος
του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση,
μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν
υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων». Σε κάθε περίπτωση στο
άρθρο αναφέρεται ό,τι πληροφορίες από τον κύκλο του Δημάρχου αναφέρουν πως το
συγκεκριμένο θέμα το έχει αναλάβει προσωπικά ο ίδιος επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο λόγω
και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει με τον Υπουργό. Ο Δήμαρχος πάντως διέψευσε το εν
λόγω άρθρο με επιστολή του στην εφημερίδα που το δημοσίευσε χαρακτηρίζοντάς ως
ανακριβές και ψευδές, τονίζοντας πως ο λόγος που ενδιαφέρεται για την εν λόγω επένδυση
είναι οι 129 μόνιμες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, οι 262 θέσεις για 5 χρόνια
κατασκευής του έργου, η σημασία του ως μεγάλο επενδυτικό έργο πνοής για την περιοχή και
5
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τα αντισταθμιστικά οφέλη όπως η έκπτωση 50% που προβλέπεται στην μελέτη στους
λογαριασμούς ρεύματος για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας.
Σε κοινή επιστολή τους στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που κοινοποιείται
και στον Δήμαρχο οι παρατάξεις Αριστερή Πρωτοβουλία, Αγωνιστικό Μέτωπο και Πράσινη
Ανάπτυξη υπερτονίζουν τα αρνητικά της εν λόγω επένδυσης, καλούν τους πολίτες και
περιβαλλοντικές συλλογικότητες να ξεσηκωθούν και ζητούν Τοπικό Δημοψήφισμα, κάτι που
ο Δήμαρχος έχει απορρίψει. Στα αρνητικά που τονίζει η αντιπολίτευση μεταξύ άλλων είναι
ζητήματα όπως η αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση με επιπτώσεις όπως:
τραυματισμοί ή θανατώσεις σπάνιων πουλιών ειδικά αποδημητικών, η ηλεκτρομαγνητική
αλληλεπίδραση που δημιουργείται από την ανάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω
στα περιστρεφόμενα πτερύγια της πτερωτής και οι διακυμάνσεις που παρουσιάζουν τα αιολικά
συστήματα ως προς την απόδοση ισχύος.
Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε έντονο κλίμα δεδομένων των ισχυρών
επιχειρημάτων των δύο πλευρών, ενώ δηλώσεις του Υπουργού σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο οποίος αναμένεται να παραβρίσκεται ως προσκεκλημένος στην εν λόγω συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου- ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουν πως έχει και ο λαϊκισμός τα όριά
του και πως δεν πρέπει να ξεχνούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι είναι γνωμοδοτικού
χαρακτήρα, μη δεσμευτική η απόφασή τους, έχουν δυναμιτίσει περαιτέρω το κλίμα.

Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού
1) Συγχώνευση 2 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του οικισμού
Φωτολίβους και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας την
σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του οικισμού Γερανίου, μετά από
πρόταση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με πρωτοβουλία του
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού, επιδιώκεται η θετική
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό να ληφθεί υπόψιν στη σχετική γνώμη του
αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία θα υποβληθεί έως το τέλος
Νοεμβρίου στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με σκοπό την συγχώνευση
δύο τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων αυτά των οικισμών Γερανίου και Φωτολίβους, οικισμοί
που απέχουν μόλις τριάμιση χιλιόμετρα. Η μεταφορά των μαθητών πλέον θα γίνεται δωρεάν
με λεωφορείο του Δήμου προς το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου, το οποίο θα αναβαθμιστεί σε
εξαθέσιο, το δε Δημοτικό Σχολείο Φωτολίβους θα κλείσει. Η τελική απόφαση εναπόκειται στο
αρμόδιο υπουργείο, η εφαρμογή της οποίας θα ισχύσει από τον επόμενο Σεπτέμβριο.
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος έχει δηλώσει πως θεωρεί υπερβολικές τις αντιδράσεις της
αντιπολίτευσης και λαϊκιστικού τύπου, καθώς άλλωστε όπως ανέφερε, όλη η διαδικασία, τα
κριτήρια και όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 4512/2018 πληρούνται και
δυστυχώς πρέπει να προχωρήσει η συγχώνευση. Η Δημοτική Παράταξη της Ανοιχτής
Κοινωνίας Πολιτών δεν έχει πάρει επίσημα θέση διατηρώντας ισορροπίες, καθώς αν και
γίνεται αντιληπτό από τον Επικεφαλής της το λογικοφανές επιχείρημα του Αντιδημάρχου ο
οποίος και προέρχεται από την Δημοτική του Παράταξη, όμως τον φέρνει σε δύσκολη θέση
δεδομένης και της καταγωγής του Επικεφαλής από τον οικισμό Φωτολίβους. Σε κάθε
περίπτωση, η σχέση των δύο αυτοδιοικητικών δεν φαίνεται πως βρίσκεται στην καλύτερή της
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περίοδο ακόμη και αν προέρχονται από την ίδια παράταξη, καθώς ο αντιδήμαρχος σταδιακά
περισσότερο ταυτίζεται με τον Δήμαρχο, παρά με τον Επικεφαλής του.
Οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν πάρει αρνητική στάση για το θέμα
με εξαίρεση την Πράσινη Ανάπτυξη, η οποία δεν έχει ακόμη επίσημα τοποθετηθεί. Σε κάθε
περίπτωση σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Επικεφαλής του Αγωνιστικού μετώπου δήλωσε
«…δεν είναι δυνατόν ακόμη και τα ζητήματα παιδείας να μπαίνουν σε μια νεοφιλελεύθερη λογική
κόστους – οφέλους, αυτό που εμείς ζητάμε είναι μόνιμες και διαρκές προσλήψεις σε
εκπαιδευτικούς. Σε τελική ανάλυση είδους πολιτικές, δεν βλάπτουν μόνο τις φτωχές λαϊκές
εργατικές οικογένειες που σίγουρα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, αλλά και την παιδεία της
χώρας στο σύνολό της…»

2) Απαλλοτρίωση Κτιρίου με σκοπό την ανακατασκευή του μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ
για την δημιουργία Κέντρου Νέων, Πολιτισμού και Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων

Ένα μεγάλο έργο που θα δώσει ζωή στην κακοφημισμένη συνοικία Καρδάμυλα
της πόλης της Ίριδας με την απαλλοτρίωση ενός μεγάλου νεοκλασσικού κτιρίου, θέλει
να επιχειρήσει ο Δήμαρχος Ίριδας με σκοπό την δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Κέντρου
Νεότητας, Πολιτισμού και Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων τονώνοντας παράλληλα το
κοινωνικό του προφίλ που φαίνεται να έχει πληγεί με τις προωθούμενες αποφάσεις του. Ο
Δήμαρχος θέλει να απαντήσει στην εγκληματικότητα της περιοχής δίνοντας έναν χώρο
πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για νέους και
αναβαθμίζοντας έτσι την περιοχή, σε συνδυασμό με μια ανάπλαση της περιοχής, μελέτη της
οποίας έχει ήδη ανατεθεί σε μελετητή.
Επιθυμώντας την επίσπευση του έργου και έχοντας εξασφαλίσει την χρηματοδότηση
για απαλλοτρίωση του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ο Δήμαρχος φέρνει την εν λόγω πρόταση
απαλλοτρίωσης καθώς και την δημοπράτηση μελέτης ανακατασκευής, για να προχωρήσει
άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την ένταξη του εγχειρήματος σε
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 προσδοκώντας την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του
κτιρίου μέχρι το 2020.
Όλες οι δημοτικές παρατάξεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα θετικά, διατηρώντας όμως
σοβαρές επιφυλάξεις για το κόστος απαλλοτρίωσης (720.000 ευρώ), το κόστος δημοπράτησης
της μελέτης που φαίνεται ότι θα κυμανθεί περί τις 29.000 ευρώ, για την χρησιμότητα δαπάνης
ενός τόσο μεγάλου ποσού, ενώ υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, τονίζοντας παράλληλα
την φυσική αδυναμία αποπεράτωσης αυτού του έργου, σε τόσο στενά χρονοδιαγράμματα και
την ένταξη του στο ΕΣΠΑ.
Ισχυρά επιχειρήματα, καταψήφισης της πρότασης απαλλοτρίωσης και παράλληλης
δημοπράτησης της μελέτης, μάλιστα, δημιούργησε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας
Νέα της Ίριδας, το οποίο υποστήριζε πως το έργο αυτό αποτελεί κίνηση με στόχο πολιτικό
όφελος από πλευράς Δημάρχου, καθώς και οικονομικό όφελος Δημοτικών Συμβούλων που
κατέχουν ακίνητα πέριξ του κτιρίου η εμπορική αξία των οποίων θα αυξηθεί δεδομένης της
αναβάθμισης και ανάπτυξης της περιοχής, ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορείται η πλειοψηφία και
όσοι στηρίξουν την πρόταση για προσωπικά οφέλη. Εν αναμονή εξελίξεων η αντιπολίτευση
φαίνεται πως κινείται στην λογική ναι μεν – αλλά επιθυμώντας να ψηφίσει παρόν, αρνητικά ή
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λευκή ψήφο με τις δυο μεγαλύτερες παρατάξεις να φαίνεται πως διατηρούν την συνοχή τους
προς το παρόν.

3) Ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Δομή αντιμετώπισης της
ενδοοικογενειακής βίας, κατά κακοποιημένων γυναικών και παιδιών
Πρόσφατη έρευνα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Ίριδας για
λογαριασμό του Δήμου Ίριδας έφερε στην δημοσιότητα ανησυχητικά στοιχεία για τα
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που υπάρχουν στον Δήμο. Το φαινόμενο αυτό σύμφωνα
με την μελέτη χρήζει άμεσης παρέμβασης με κατάλληλη κοινωνική πολιτική και κοινωνικές
δομές ενώ φαίνεται να έχει ενταθεί κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Σημαντικό εύρημα
αποτελεί το ότι φαίνεται πως σε 1 στις 5 οικογένειες υπάρχει κάποιας μορφής
ενδοοικογενειακής βίας.
Έτσι, αρχικά ο Δήμαρχος δημιούργησε την καμπάνια «Μαζί» ως προπομπό της
κοινωνικής ευαισθητοποίησης, κοινωνικού διαλόγου και ενημέρωσης παιδιών και πολιτών
μέσα από σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις. Σε συνέχεια αυτού, φέρνει σχέδιο δράσεων στο
Δημοτικό Συμβούλιο με την αρωγή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων και την
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, που θα προβλέπει την Δημιουργία
Δομών φιλοξενίας και κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και κέντρα Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι δομές
αυτές συνιστούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής, και καλύπτουν την ανάγκη υπηρεσιών άμεσης
αρωγής προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης
και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας
όλων των μορφών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα τόσο σοβαρό θέμα φαίνεται έντονα
προβληματισμένο, ενώ έχει πραγματοποιηθεί και σχετική συνάντηση Δημάρχου – Επικεφαλής
όπου συζήτησαν το ζήτημα με πολύ προσοχή και ευαισθητοποίηση, ενώ ο ίδιος ο Δήμαρχος
έχει ζητήσει στην σχετική Επιτροπή κατά την συζήτηση της αρχικής πρότασης οι τις
παρατάξεις να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις επί του ζητήματος που πρέπει να
κινούνται εντός του πλαισίου των εν λόγω προγραμμάτων, ώστε να μπορούν και να
χρηματοδοτηθούν. Το ύψος χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος αναμένεται να
φτάσει το 1.924.023 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας προσωπικού.

4) Δημιουργία αθλητικού κέντρου με εγκαταστάσεις αθλητισμού
Ένα έργο πνοής που θα δημιουργούσε τις απαραίτητες υποδομές για την δημιουργία
μιας νέας κοιτίδας αθλητισμού και ανάπτυξης στον Δήμο της Ίριδας και το οποίο θα μπορούσε
να φιλοξενήσει πολλά αθλητικά σωματεία ερασιτεχνικού χαρακτήρα διαφορετικών
αθλημάτων, αλλά ποτέ δεν ευόδωσε γιατί αποτέλεσε αντικείμενο μικροπολιτικών
σκοπιμοτήτων και οικονομικής εκμετάλλευσης της περιοχής που θα επιλεγεί.
Η απελθούσα δημοτική αρχή με την παράταξη Κοινωνία των Πολιτών είχε ήδη
ετοιμάσει και δημοπρατήσει την εκπόνηση σχετικής μελέτης η οποία και ολοκληρώθηκε, για
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συγκεκριμένο δημοτικό χώρο λίγο έξω από την Ίριδα. Η παράταξη της τότε μείζονος
μειοψηφίας Φιλελεύθερη Κίνηση, κατά την προηγούμενη θητεία, διαφώνησε ανοιχτά με την
τοποθεσία ασκώντας δριμεία κριτική, όμως πλέον έχοντας την μελέτη στα χέρια της και με
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια είναι έτοιμη να προχωρήσει πλέον σε
δημοπράτηση του έργου το οποίο περιλαμβάνει χώρο για στίβο, γήπεδο ποδοσφαίρου, αίθουσα
πολεμικών τεχνών, ενόργανης γυμναστικής, επιτραπέζιας αντισφαίρισης και σκάκι. Ο
Επικεφαλής της Κοινωνίας Πολιτών σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
μίλησε για δικαίωση της παράταξής του ασκώντας κριτική στον νέο Δήμαρχο για την τότε
στάση του, καλωσορίζοντάς τον στον ρεαλισμό και στην απόρριψη μικροπολιτικών λογικών
του χθες που τον ανέδειξαν πρώτη δύναμη παρασύροντας τους δημότες στις εκλογές.
Ο Επικεφαλής της Μαζί για την Ίριδα ασκώντας έντονη κριτική στην πρώην
παράταξή του αναφέρει ότι η θέση του νυν Δημάρχου για το θέμα δείχνει την μετατόπιση
απόψεων και θέσεων σε συνεργασία με την Κοινωνία Πολιτών. Αντίθετες στο εν λόγω έργο
είναι και οι υπόλοιπες παρατάξεις για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Η Πράσινη Ανάπτυξη
διαφωνεί καθώς ο χώρος που έχει επιλεγεί θα επιθυμούσε να γίνει ένας χώρος πρασίνου με
δημοτικό πάρκο, ενώ οι παρατάξεις Αριστερή Πρωτοβουλία και Αγωνιστικό Μέτωπο
διαφωνούν καθώς ο χώρος θα χρησιμοποιείται από ιδιωτικά σωματεία, θεωρώντας πως έπρεπε
να γίνει ένας ανοιχτός αθλητικός χώρος για όποιον δημότη επιθυμεί να αθληθεί χωρίς να
μεσολαβούν ιδιωτικά σωματεία που θα χρησιμοποιούν τον χώρο και άρα θα περιορίζουν τους
δημότες.
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