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θεωρείται αυτοδιοικητικό βιβλίο
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Ο δήμαρχοβ
Πεντέληβ Δημητριά ΣτερΥίου-Καψάλης μίλησε σε μία αποκαλυπτική
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Αυτοδιοίκησης αλλά και του δήμου του Ερωτηθείς σχετικά με
το αν ενδιαφέρει τον κ Στέργιου η κεντρική πολιτική σκηνή ή
η Περιφέρεια Auiktis απάντησε neos η κεντρική πολιτική
σκηνή δεν με ενδιαφέρει Άλλωστε δεν υπάρχει το κόμμα
μου Αυτοδιοίκηση Η Περιφέρεια για κάθε αυτοδιοικητικό
που διαθέτει αυτή την εμπειρία και αυτό το γνωσσολό
γιο στην οργάνωση και τη διοίκηση είναι το φυσιολογικό
σκαλοπάτι

ίου αλλά και Θηιεια5 του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
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Ποιες αλλαγές πρέπει να συμπεριλάβει το ΥΠΕΣ στην
προωθούμενη μεταρρύθμιση για την Αυτοδιοίκηση
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Η καλλικραπκή διακυβέρνηση ήταν στη σωστή κατεύθυνση
Η εσπευσμένη όμως εφαρμογή της έχει αφήσει κενά και στο
θεσμικό και στο χωροταξικό πλαίσιο Το πρώτο που πρέπει
οπωσδήποτε να αντιμετωπισθεί είναι τα προβλήματα που υπάρχουν
στο θεσμικό επίπεδο θα ήθελα να είμαι πιο συγκεκριμένος
Δεν υπάρχουν σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου τελεσίδικες
αποφάσεις Ακόμη και για να κόψει ο δήμαρχος ένα δέντρο σε ένα
πεζοδρόμιο χρειάζονται να γίνουν διαδικασίες οι οποίες διαρκούν
ένα τρίμηνο κατ ελάχιστον Αποφασίζει το τοπικό συμβούλιο
αποφασίζει η επιτροπή ποιότητας ζωής αποφασίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο πηγαίνει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να
κοπεί ένα δέντρο Αυτό γίνεται ακόμη χειρότερο αν το δέντρο
βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και εμπλέκεται to Δασαρχείο
Υπάρχουν πολλά θέματα ία οποία δυσκολεύουν πι ζωή του δήμου
και αυξάνουν τις διαδικασίες και δεν διευκολύνουν τη ζωή του

Η¬
ι

y

J

ULI

Ζ

Ν

Η

Αυιοδιοί

κηση είναι
η διοίκηση ins
αμεσότητα
και του κάνω
όχι του ήέω
και του
κρίνω

Woiov

Γιώργο Λαιμό

giorgos.Iaimos@gmail.com

Οι μισοί δήμαρχοι είναι
κάθε μέρα στα δικαστήρια
δημότη Για μια θέση ΑμεΑ για παράδειγμα θέλει πεντάμηνη
διαδικασία και ο ΑμεΑ περιμένει να εξασφαλίσει μία θέση για
να παρκάρει το όχημά του Είναι πάρα πολλά αυτά τα παραδείγματα
Σε θεσμικό πλαίσιο καταστατικής δε θέσης των αιρετών
η κατάσταση είναι απαράδεκτη Ένας αιρετός της Αυτοδιοίκησης
αν δεν είναι τρελός δεν ασχολείται με την Αυτοδιοίκηση
Γιατί σας το λέω αυτό Γιατί πρώτον δεν αμείβεται Ένας
σήμερα που δεν είναι απόλυτα επαγγελματίας που δεν
αφιερώνει χρόνο από το ένα πρωί μέχρι το άλλο πρωί γιατί ο
δήμος και η ζωή της πόλης είναι επί 24ωρου βάσεως φλερτάρει
με την καταδίκη Αυτή η διαδυχασία θεσμικής αντιμετώπισης
του δημάρχου έχει δύο αντικρουόμενες καταστάσεις Το
Ελληνικό Δημόσιο έρχεται και λέει δεν ισχύει το ασυμβίβαστο
για τον δήμαρχο και το λέει αυτό γιατί το συμφέρει Δίνει σε
έναν δήμαρχο 100.000 κατοίκων 2.000 ευρώ τον μήνα αντιμισθία
και του λέει είσαι εντάξει Ενώ οι βουλευτές παίρνουν
8.000 ευρώ και απαιτεί απ αυτόν που οικονομυχά και θεσμυχά
τον αντιμετωπίζει ως ερασιτέχνη να είναι απόλυτα επαγγελματίας
Επίσης δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ τι είναι αυτό που
ισχύει με τους συνταξιούχους αντιδημάρχους και τους δημάρχους
Είσαι δήμαρχος σου κόβεται η σύνταξη ή παίρνεις το
30%-40 Τελειώνεις από δήμαρχος και θέλεις να πάρεις τη
σύνταξή σου πρέπει να επιστρέψεις πίσω από τη σύνταξη που
πήρες κατά τη διάρκεια της περιόδου που ελάμβανες και αντιμισθία
δημάρχου Τα θέματα της καταστατικής θέσης των αιρετών
είναι τα πρώτα που άμεσα πρέπει να επιλυθούν
δήμαρχος

Ποια είναι η άποψη σας για το προωθούμενο από την
κυβέρνηση εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής
στην Αυτοδιοίκηση Πρέπει να αλλάξει το ισχύον
σύστημα

Ξεκίνησα από κοινότητα πήγα σε δήμο μόνο του τώρα είμαι
σε καλλικρατικό δήμο Η καλλικραπκή διακυβέρνηση
όπως έχει θεσμοθετηθεί είναι μία διακυβέρνηση πάρα πολύ
καλή και για τις εκλογές και για τη λειτουργία Το να μπούμε
όμως σε μία διαδικασία να θέλουμε να πειράξουμε κάπ που
μετά από οκτώ χρόνια δεν είναι σωστό και θα φέρει
νέα αναστάτωση Μόνο μικρά πραγματάκια μπορεί και πρέπει
να βελτιωθούν Η απλή αναλογική εκτιμώ ότι θα κάνει κακό
στην Αυτοδιοίκηση θα μηδενίσει ή θα δυσκολέψει εν πολλοίς
λειτούργησε

τη λήψη αποφάσεων και θα κάνει τα

Δημοτικά

Συμβούλια σε μικρογραφία Βουλή
με εκπροσώπους κομμάτων χωρίς
κανένα αυτοδιοικητικό ρόλο και λειτουργία
Αν θέλουμε μία ανεξάρτητη Τοπική
Αυτοδιοίκηση μπορούμε να την υλοποιήσουμε
και μέσα από το υφιστάμενο
Το οποίο για εμένα είναι ένα
σύστημα

σύστημα

που λειτούργησε και λειτουργεί
καλά στη διακυβέρνηση των δήμων Το
πρόβλημα των δήμων δεν είναι το εκλογικό
σύστημα Το πρόβλημα των δήμων
είναι το θεσμικό πλαίσιο Δεν είναι δυνατόν
να είναι οι μισοί δήμαρχοι κάθε μέρα
στα δικαστήρια θα πρέπει να οριστούν
τα όρια ευθύνης αιρετών και υπηρεσιακών
παραγόντων

Ακόμη και για να
κόψει ο ônpapxos ένα
δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο
χρειάζονται
να γίνουν διαδικασία
οι onoies διαρκούν
ένα τρίμηνο
κατ ελάχιστον

Πρέπει να μπει περιορισμός στις
θητείες των δημάρχων
Εγώ θεωρώ ότι αν έπρεπε κάποτε να
σήμερα το αντίθετο αφού οι απαιτήσεις
είναι πολλές και μεγάλες και θέλουν
δήμαρχο-επαγγελματία θα σας πω
και κάτι άλλο δεν πρέπει να πει η κεντρική
εξουσία πόσες θητείες πρέπει να κάνει ο δήμαρχος Αφού ο
άλλος κατεβαίνει στις εκλογές και βγαίνει πάει να πει ότι αποδίδει
και η κοινωνία τον θέλει Εγώ σήμερα πρέπει να σας πω
ότι είμαι ένα κινητό αυτοδιοικητικό βιβλίο Αν κάτσουμε να
μιλήσουμε για λειτουργίες οποιουδήποτε τμήματος του δήμου
θα σας πω μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια Είμαι επαγγελματίας
δήμαρχος και τέτοιους χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση ιδίως
σήμερα εφόσον βέβαια και κυρίως οι δημότες τον εγκρίνουν

μπει

Σας ενδιαφέρει η μεταπήδηση στην κεντρική πολιτική
σκηνή ή θα θέλατε να διεκδικήσετε την Περιφέρεια

Αττικής
Η κεντρική πολιτική σκηνή δεν με ενδιαφέρει Άλλωστε
δεν υπάρχει το κόμμα μου Αυτοδιοίκηση Η Περιφέρεια για
κάθε αυτοδιοικητικό που διαθέτει αυτή την εμπειρία και αυτό

το γνωσσολόγιο στην οργάνωση και τη
είναι το φυσιολογικό σκαλοπάτι Η
διοίκηση

Περιφέρεια θέλει διοίκηση γνώσης εμπειρίας
και καθαρότητας με διοικητικά και
προσόντα αποδεδειγμένα που ο
φάκελος αυτοδημιουργίας της ζωής μου τα
τεκμηριώνει Σε τέτοιες αποφάσεις προφανώς
βέβαια μετράνε και οι συγκυρίες οι
συμμαχίες η τύχη και κυρίως ο απόηχος
της κοινωνικής αποδοχής
οργανωτικά

θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε σε

ένα αυτοδιοικητικό σχήμα για να διεκδικήσετε
την Περιφέρεια Αττικής
Υπάρχουν δύο παράμετροι Η πρώτη
παράμετρος είναι να έχεις στελέχη έμπειρα
και ικανά Η δεύτερη παράμετρος είναι αυτά
τα στελέχη να περάσουν στην κοινωνία
Γιατί τελικά μπορεί να έχουμε το ιδεατό
σχήμα αλλά να μην το εγκρίνει η κοινωνία
να μην το κάνει αποδεκτό με την ψήφο της
και να μείνεις στο όνειρο

Ποια έργα είναι σε εξέλιξη και ποια
έχουν υλοποιηθεί στον Δήμο Πεντέ
λης
θεωρώ ότι αυτή την τετραετία το μεγάλο μας έργο ήταν το
συγκρότημα ίων σχολείων του ΟΤ 122 στην περιοχή Καλλιθέας
Πεντέλης Δεύτερο μεγάλο έργο ήταν ο Γ Βρεφονηπιακός
Σταθμός στη ΔΚ Μελισσιών Τρίτον μπήκαν σε κάποιον δρόμο
τα δασικά με την εφαρμογή των νόμων Φάμελλου και Τσιρώνη
για πορτοκαλί κίτρινα και ιώδη θέμα που απασχολεί πολλούς
δημότες και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων Τέταρτον είναι
σε δημοπράτηση 5 εκατ ευρώ για ασφαλτοστρώσεις με επιχορήγηση
της Περιφέρειας Αττικής Έχετ γίνει επίσης πληθώρα
άλλων μικροέργων κάτω του 1 εκατ ευρώ Η Αυτοδιοίκηση είναι
η διοίκηση της αμεσότητας και του κάνω όχι του λέω και
του κρίνω κοντά στον πολίτη και η καθημερινότητα μια Λερ

ναία'Υδρα προβλημάτων και αναγκών είναι σκληρή και
να την αντιμετωπίσουμε

προσπαθούμε

