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O ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

Με επίσημα και αδιάψευστα στοιχεία από το ΥΠΕΚΑ  
καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του για την αποχέτευση.  

 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: 

Από την μέχρι σήμερα υποβάθμιση στην ουσιαστική κατάργησή  τους. 

 

Αν κ. Δήμαρχε οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων έχουν όπως δηλώνετε «υπό την 

ευθύνη και τη διαχείρισή τους την καθημερινότητα της κάθε περιοχής», τότε σας 

παρακαλώ (ξανά) απαντήστε μας: 

 Γιατί τα τοπικά συμβούλια ούτε καν συζήτησαν και δεν ψήφισαν τις απαράδεκτες 

αυξήσεις στην ύδρευση και στα τέλη καθαριότητας; 

 Γιατί δεν ψήφισαν προϋπολογισμό όπως επιβάλλει και απαιτεί ο νόμος;   

 Γιατί οι αποφάσεις τους προκλητικά αγνοούνται, όπως συμβαίνει τώρα με το 

Τοπικό Συμβούλιο Π. Φώκαιας, το οποίο μετά από πρόταση της μειοψηφίας και με 

την 5/2016 ομόφωνη απόφασή του:  ΔΙΑΦΩΝΕΙ με την κατάληψη του μέχρι σήμερα 

ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τη συνεχιζόμενη και δίχως διαγωνισμό (!) 

λειτουργία καντίνας στη κεντρική παραλία της Π. Φώκαιας, και σε πρόσφατη 

συγκέντρωση με επαγγελματίες της περιοχής συζητά μέχρι και την παραίτηση 

του;  

 
Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν απαντήσεις ; 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:  

Η «απάντηση» του Δημάρχου μας δικαιώνει, τα ερωτήματα μας παραμένουν 

αναπάντητα. 

 

Όσο και αν προκαλούμε τον εκνευρισμό σας, όταν ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για 

την άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου μας, θα θέλαμε, και έχετε την υποχρέωση, 

έστω και τώρα, να απαντήσετε στα ερωτήματα που θέσαμε: 

 

1. Υπάρχει, ναι ή όχι, τεράστια ζημιά χρήσης στον Δήμο μας 5.747.000 ευρώ!!! ; 

2. Προχωρήσατε, ναι ή όχι, λίγο μετά την εκλογή σας σε απαράδεκτες αυξήσεις στην 

ύδρευση και στα τέλη καθαριότητας, χωρίς κανένας νόμος να σας υποχρεώνει, 

βαπτίζοντας τις αυξήσεις δήθεν «ενιαία τιμολογιακή πολιτική…». 

3. Υπάρχει, ναι ή όχι, μεγάλη αδυναμία να εισπράξει ο Δήμος τα οφειλόμενα, αφού 

σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία μόνο το 58% από τα προϋπολογιζόμενα 

εισπράττονται; 

4. Έχετε προχωρήσει, ναι ή όχι, σε δεκάδες (μέχρι σήμερα) απευθείας αναθέσεις που 

επιβαρύνουν την κατάσταση; 
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Και τέλος, γιατί δεν λέτε την αλήθεια για τη μείωση των οφειλών του Δήμου, αφού ΟΛΟΙ 

πλέον γνωρίζουμε ότι η μείωση οφείλεται στην έκτακτη επιχορήγηση των 10.300.000 

ευρώ που δόθηκε στον Δήμο μας από το κράτος (όπως και στους περισσότερους Δήμους 

της χώρας), ακριβώς για να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μας…! 

Σας θυμίζω ότι αυτή την έκτακτη κρατική επιχορήγηση των 10.300.000 ευρώ την 

μετατρέψατε, προεκλογικά, σε δήθεν έσοδα του Δήμου, κατασκευάζοντας έτσι μια 

εικονική πραγματικότητα για ένα δήθεν κερδοφόρο Δήμο !! 

Μέσα όμως στο 2015 στην ψήφιση του ισολογισμού του 2014, αποκαλύφθηκε η οδυνηρή 

αλήθεια: ο Δήμος Σαρωνικού έχει ζημιά χρήσης 5.747.000 ευρώ !!! 

 
Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν απαντήσεις ; 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:  

Οι χωματερές λειτουργούν ξανά, φωτιές μπαίνουν παντού και χιλιάδες ευρώ δίνονται με 

απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες. 

 

Εδώ η σημερινή πραγματικότητα εκδικείται τις πρώτες αλαζονικές και επιθετικές σας 

δηλώσεις.  

Στην απάντησή σας: 

 Δεν διαψεύδετε, ούτε αμφισβητείτε το απαράδεκτο γεγονός ότι ανοίξατε ξανά τις 

χωματερές (πώς θα μπορούσατε άλλωστε…). 

 Παραδέχεστε ότι διαχειρίζεστε τα απορρίμματα, βάζοντας φωτιές παντού, αλλά 

υποτιμάτε τους συμπολίτες μας, όταν ισχυρίζεστε ότι καίτε τα σκουπίδια στο 

πλαίσιο ασκήσεων πολιτικής προστασίας…(!!). 

 

Επικαλείστε ότι εκπονήσατε μελέτη για τα απορρίμματα και ξεχνάτε να πείτε ότι παρόμοιες 

μελέτες (Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) εκπονήθηκαν από όλους τους 

Δήμους της Αττικής και της Ελλάδος, όπως επέβαλε ο νόμος (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Απορριμμάτων).  

Εμείς θα σας στηρίξουμε, όταν αποφασίσετε να υλοποιήσετε την μελέτη που ψηφίσαμε 

για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, με τη δημιουργία πράσινου σημείου, 

την προμήθεια κλαδοτεμαχιστών κ.λ.π.. 

Δεν θα στηρίξουμε όμως ποτέ την πρακτική σας να ξοδεύετε δεκάδες χιλιάδες ευρώ 

(100.000 ευρώ προβλέπονται μέχρι και το φετινό καλοκαίρι) με απευθείας αναθέσεις σε 

ιδιώτες, για να μαζεύετε τα κλαδέματα και τα άλλα απορρίμματα με αβέβαια 

αποτελέσματα. 
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Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες την Παρασκευή 13/5 από την, κατά τα άλλα «κλειστή» 

χωματερή των Καλυβίων !!  

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:  

Βαριές οι ευθύνες σας για την απώλεια του έργου.  

Το ίδιο το έγγραφο που επικαλεστήκατε (χωρίς μάλλον να το διαβάσετε) διαψεύδει τους 

ισχυρισμούς σας!! 

Στην απάντησή σας (χωρίς να το επιδιώκετε) επιβεβαιώνετε, αφενός τη δική μου 

προσωπική συμβολή στα όσα κατά την προηγούμενη περίοδο καταφέραμε, αφετέρου την 

δική σας προσωπική ευθύνη για όσα σήμερα χάνουμε. 

Είναι σε όλους γνωστό και το επιβεβαιώνετε στην απάντησή σας ότι με την προηγούμενη 

διοίκηση: 

 Τον  1/2012 διαγράψαμε, μετά από 12 χρόνια, την κατασκευή του ΚΕΛ στη Γερακίνα 

Π. Φώκαιας και εγκρίναμε τη σύνδεσή μας με την Ψυτάλλεια. 

 Στις 5/2012 εντάξαμε το έργο στο ΕΠΠΕΡΑΑ και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του με το 

ποσό των 78.896.945,16 ευρώ. 

 Τον 4/2013 σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ υποβάλαμε προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ την 

τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Ψυτάλλειας και τον Ιούνιο και Οκτώβριο του 

2013 εγκρίναμε τις δύο μελέτες για τα εσωτερικά δίκτυα του Λαγονησίου αλλά και της Π. 

Φώκαιας, της Αναβύσσου και της Σαρωνίδας.  

Στη συνέχεια αναλάβατε εσείς και δυστυχώς μετά από 19 μήνες αδιαφορίας και αδράνειας από τη 

διοίκησή σας, η διαχειριστική αρχή του ΥΠΕΚΑ, στις 31/3/2016 προχώρησε στην απένταξη το 

έργου. 

 

Κύριε Δήμαρχε , 

Είναι γνωστό ότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο δεν είχατε καμία ανάμειξη και καμιά 

συμμετοχή στις προσπάθειες και τις επιτυχίες της δημοτικής αρχής και ποτέ δεν 

συμπορευτήκατε στο θέμα της αποχέτευσης. 

Περιμέναμε όμως ότι τώρα ως Δήμαρχος θα προσπαθούσατε και  θα αγωνιζόσασταν για 

την ολοκλήρωση ενός έργου, το οποίο σας παραδώσαμε οριστικό και ώριμο. 

Δυστυχώς δεν το πράξατε.  
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Και η μεγάλη σας ευθύνη έγκειται, όχι τόσο στο ότι δεν τα καταφέρατε, αλλά στο ότι δεν 

το πιστέψατε, δεν αγωνιστήκατε, δεν προσπαθήσατε καν..! 

Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι ακόμη και τώρα μιλάτε για τη «μη ρεαλιστική λύση της 

Ψυτάλλειας» συντασσόμενος πλήρως με όσους για τους δικούς τους λόγους από την αρχή 

πολεμούν το έργο.  

Κύριε Δήμαρχε πιστεύουμε ότι στην πολιτική δεν απολογείσαι μόνον για αυτά που έχεις 

πράξει, αλλά σε πολλές περιπτώσεις – ίσως στις περισσότερες – για αυτά που ενώ 

μπορούσες να πράξεις κι ενώ είχες δεσμευθεί να υλοποιήσεις, τελικά και δεν τα έπραξες, 

ούτε καν προσπάθησες. 

Και η Ψυτάλλεια είναι μια τέτοια ιστορία, η ευθύνη για την οποία θα σας συνοδεύει πάντα. 

Δύο λόγια για την «ανακάλυψη» της τροποποίησης ένταξης  

και η αυτοδιάψευση των ισχυρισμών σας. 

Κύριε Δήμαρχε, 

Στη προσπάθειά σας να παραπλανήσετε τους δημότες και να αποφύγετε τις τεράστιες 

ευθύνες σας για την απένταξη του έργου, δημοσιοποιήσατε την 1η τροποποίηση της 

πράξης ένταξης, προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσετε την ψευδή εντύπωση ότι με την 

απένταξη του έργου στις 31-3-2016, χάσαμε μόνο τα 2.500.000 ευρώ που αφορούσαν τις 

μελέτες, αφού τα υπόλοιπα 76.500.000 ευρώ που αφορούσαν στην κατασκευή, σύμφωνα 

πάντα με τους ισχυρισμούς σας, είχαν διαγραφεί για πάντα με την τροποποίηση από τον 

Αύγουστο του 2013...!!  

Η προσπάθεια αυτή, που δείχνει εκ μέρους σας είτε επικίνδυνη άγνοια, είτε  μεγάλη 

απελπισία δυστυχώς για σας απέτυχε. 

Η αλήθεια είναι ότι η διαχειριστική αρχή του ΥΠΕΚΑ που χρηματοδοτούσε το έργο, λίγο 

πριν τελειώσει η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2007-2013, για καθαρά 

διαχειριστικούς λόγους, τροποποίησε την αρχική απόφαση ένταξης και κράτησε το ποσό 

των μελετών, περί τα 2.500.000 ευρώ στο ΕΣΠΑ που τελείωνε (2007-2013), μετέφερε δε 

το ποσό για την υλοποίηση του κατασκευαστικού τμήματος του έργου, περί τα 

76.500.000 ευρώ, ως υποχρέωση-δέσμευση της χώρας (λόγω Γ΄ προτεραιότητας), στο νέο 

ΕΣΠΑ που άρχιζε (2014-2020). 

Με αυτήν την τροποποίηση το έργο παρέμεινε και στη νέα περίοδο (2014-2020) και 

μάλιστα ως υποχρέωση της χώρας στην Ε.Ε., και η μόνη εκκρεμότητα που όφειλε η 

διοίκησή σας να διευθετήσει (αν πραγματικά ενδιαφερόταν) ήταν να υπογραφεί η 

περιβαλλοντική άδεια της Ψυτάλλειας από τον Υπουργό και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

δημοπράτησής του έργου. 

Άρα είναι πασιφανές ότι τα χρήματα που χάθηκαν για τον Δήμο μας με την απένταξη του 

έργου στις 31-3-2016, δεν ήταν μόνο τα 2.500.000 ευρώ των μελετών τα οποία παρέμειναν 

στο ΕΣΠΑ (2007-2013) που έληγε, αλλά κυρίως ήταν τα υπόλοιπα 76.500.000 ευρώ που 

αφορούσαν στη κατασκευή του έργου, και που ως υποχρέωση της χώρας στην Ε.Ε. 
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αναγράφονταν για τον Δήμο Σαρωνικού στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) περεμένοντας, μάταια 

19 μήνες, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αξιοποίησης από τον Δήμο. 

Πώς αποδεικνύεται και πού φαίνεται αυτό; 

1. Στην ίδια την τροποποίηση της πράξης που ΕΣΕΙΣ δημοσιοποιήσατε ξεκάθαρα 

αναφέρεται ότι «…με απόσυρση από το Πρόγραμμα του αντίστοιχου 

κατασκευαστικού μέρους των αντίστοιχων έργων, εφ ΄ όσον δεν είναι δυνατόν να 

ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με την 

προοπτική να εκτελεσθούν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020» . 

 

(Στη φωτογραφία κάτω: το απόσπασμα από την τροποποίηση που καταρρίπτει τους 

ισχυρισμούς του Δημάρχου). 

 

 
 

2. Επιπρόσθετα αναφέρεται στο «απόσπασμα της εξυγίανσης» του προγράμματος 

ΕΠΠΕΡΑΑ του Οκτώβριου του 2015», όπου το έργο περιλαμβάνεται με προϋπολογισμό 

76.461.437 ευρώ, που αφορά στην υλοποίηση της κατασκευής του και αποτελεί 

υποχρέωση της χώρας στην Ε.Ε..  
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Συγκεκριμένα τα χρήματα αυτά ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 !!!.   

Όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2015. 

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω: την διαβάσατε αυτή 

την τροποποίηση πριν την δημοσιοποιήσετε και την επικαλεστείτε ή τόσο πολύ 

υποτιμάτε τους συμπολίτες μας, που πιστεύατε ότι δεν θα μπουν στον κόπο να τη 

διαβάσουν; 

Κύριε Δήμαρχε, 

ό,τι και να «ανακαλύψετε», ό,τι και να επινοήσετε, για να δικαιολογήσετε την απώλεια του 

έργου και των 78.896.000 ευρώ, η αλήθεια είναι ότι έχετε συνδέσει το όνομά σας με την 

απώλεια του μεγαλύτερου έργου υποδομής στον Δήμο μας και αυτή η ευθύνη θα σας 

ακολουθεί πάντα.  

 

4. ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ:   

«Οι εργασίες 16.482 ευρώ έγιναν…  αλλά δεν φαίνονται !!!» 

 

Η απάντησή σας όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το μεγεθύνει ακόμη περισσότερο. 

Αφού λοιπόν ακόμη και μετά τη κατακραυγή επιμένετε και μιλάτε  για εργασίες «…που δεν 

είναι εμφανείς μετά την ολοκλήρωση του έργου…», τότε σας προτείνουμε να καλέσουμε 

την αρμόδια επιτροπή από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για να μας βοηθήσουμε να 

ανακαλύψουμε τις εργασίες που έγιναν, όπως ισχυρίζεστε, αλλά δεν φαίνονται!. 

Και πάντως να σας ενημερώσω ότι και πριν τον Καλλικράτη το θέατρο Π. Φώκαιας είχε 

βαφτεί πολλές φορές. Και από εμάς και από τους προηγούμενους συναδέλφους. 

Η διαφορά είναι ότι ποτέ το «βάψιμο» δεν είχε κοστίσει 16.482 ευρώ με απευθείας 

ανάθεση !!!  

 

     
 

Σε αντίθεση με τις «εργασίες που δεν είναι εμφανείς», οι φωτογραφίες δείχνουν  τα 

σοβαρά προβλήματα στο Θέατρο Π. Φώκαιας, που παρά τη δαπάνη των 16.482 ευρώ 

παραμένουν και είναι ολοφάνερα και επικίνδυνα !!. 
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5. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:  

«Δεν κάναμε ακόμη τίποτα από όσα είχαμε υποσχεθεί αλλά φταίνε οι προηγούμενοι…» 

 

Οι κάτοικοι της Π. Φώκαιας δεν ξεχνούν ότι: 

-οι προσφυγές του Δήμου στο ΣΤΕ κατά της μετεγκατάστασης,  

-η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η έναρξη της νομικής διαδικασίας για το 

πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής,  

-η συνεργασία με το Τμήμα Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 

υποστήριξη των προσφυγών,  

ξεκίνησαν από την προηγούμενη διοίκηση και με τη συνεργασία των συλλόγων της 

περιοχής. 

Σήμερα μάθαμε ότι χρειαστήκατε 20 μήνες (!) για να επιδώσετε στις 20/4/16 το 

πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής στην εταιρεία, λίγες ημέρες ΜΕΤΑ την συνέντευξή μου 

και τη δημοσιοποίηση του θέματος...! 

Και τέλος το ερώτημα παραμένει:  

Πώς είναι δυνατόν να εισπράττει ο Δήμος χρήματα από το μίσθωμα της εγκατάστασης 

την οποία (υποτίθεται) ότι προσπαθεί να απομακρύνει ; 

Σε όλα αυτά υπάρχει απάντηση; 
 

 

Κλείνοντας να σας διαβεβαιώσουμε ως παράταξη για δύο πράγματα : 

Το πρώτο.  

Επαναβεβαιώνουμε την πολιτική μας βούληση και τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε  για να 

λυθούν τα μεγάλα θέματα που απασχολούν το Δήμο μας. 

Η συνεργασία είναι για μας ζητούμενο εφόσον, έχει ως αποτέλεσμα έργα και δράσεις που 

ευνοούν το δημόσιο συμφέρον και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. 

 

Το δεύτερο.  

Στο βαθμό όμως που η Δημοτική Αρχή βαδίζει σε ένα δρόμο εντελώς διαφορετικό από τις 

αρχές του δημοσίου συμφέροντος και της ποιότητας ζωής, είναι σαφές ότι από τη θεσμική 

μας θέση ως αξιωματική αντιπολίτευση, θα ελέγχουμε τεκμηριωμένα, θα ενημερώνουμε 

έγκυρα, θα αγωνιζόμαστε με την κοινωνία, θα επεξεργαζόμαστε μαζί της εναλλακτικούς 

δρόμους. 


