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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΘΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Περισσότερο με διαδικασία απολογισμού και λογοδοσίας παρά με ενημέρωση έμοιαζε η 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (26/1/2015) για το ζήτημα της σύλληψης της -τέως 
πλέον- δημοτικής συμβούλου της πλειοψηφίας, Μ. Πανούση, που συνδέεται με παράνομη 
εξωθεσμική ταμειακή συναλλαγή.

Ο δήμαρχος σε μια -σκοπίμως κατά τη γνώμη μας- μακροσκελή ομιλία προσπάθησε να 
ρίξει το βάρος της συζήτησης στο «έργο» της διοίκησής του, διατυπώνοντας και το παράπονο ότι 
προχωρά μία πορεία μοναχική, δίχως κανέναν έπαινο από την αντιπολίτευση! Η αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου ήταν ασφυκτικά γεμάτη με συμπολίτες μας που ενδιαφέρονταν να 
ακούσουν τον δήμαρχο να ενημερώνει για το ζήτημα και να παίρνει θέση. 

Μάταια όμως, αφού ο δήμαρχος αρκέστηκε στην αρχή να πει ότι «η ίδια η συνάδελφος ανέλαβε 
τις ευθύνες της» παραιτούμενη, ενώ η όλη προσπάθεια συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο, κατά 
τη γνώμη του, δεν ήταν παρά «αίμα και θέαμα» από τη μεριά της αντιπολίτευσης. 
Και έτσι, αφού όλα ήταν για «εφέ και εντυπώσεις», επέλεξε να μιλήσει για όσα έχει κάνει η 
διοίκησή του και να μην ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για το πραγματικό ζήτημα για το 
οποίο είχε συγκληθεί.
Πολλές αντιδράσεις διατυπώθηκαν για την τακτική που ακολούθησε ο δήμαρχος τόσο από 
δημοτικούς συμβούλους όσο και από συμπολίτες μας.

Όμως, το ζήτημα ήταν σε γνώση του κ. Κονδύλη. Όπως είπαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του 
ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ο ίδιος ο δήμαρχος, στη συνάντηση που είχαν (ύστερα από δικό τους αίτημα) είχε πει 
ότι δική του ήταν η απόφαση να ζητηθεί χορηγία από την ΚΟΙΝΣΕΠ για να καλυφθούν ανάγκες 
των ΚΑΠΗ, κάτι που υπάρχει και στα πρακτικά της ΚΟΙΝΣΕΠ. Στην ίδια συνάντηση ο δήμαρχος, 
όπως και στη δημόσια δήλωσή του, κάλυψε την κ. Πανούση και την «απάλλαξε» ποινικά.
Και αφού σήμαναν μεσάνυχτα ο δήμαρχος αποφάσισε επιτέλους να δηλώσει στο δημοτικό 
συμβούλιο ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, κάνοντας ταυτόχρονα την αυτοκριτική του και 
αναγνωρίζοντας ότι δεν είχε την εποπτεία για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών. 
Δημόσιες απαντήσεις δεν δόθηκαν στα ερωτήματα με περισσότερο καίρια αυτά που 
αφορούν στο ποιος έδωσε εντολή να μπουν χρήματα στον λογαριασμό της συμβασιούχου καθώς 
και στο πόσο κατεπείγουσα ήταν η αναγκαιότητα ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα με 
εξωταμειακή διαχείριση, δηλαδή με παράνομο τρόπο.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της δημοτικής κίνησης ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι, Ελένη 
Μπελιά, στη δευτερομιλία της, ο δήμαρχος θα μπορούσε πολύ απλά εξαρχής να έχει αναλάβει 
την πολιτική ευθύνη και να έχει ενημερώσει δημόσια, ευθύνη που συνδέεται με τον θεσμικό του 
ρόλο. Εκφράστηκε η ελπίδα ο δήμαρχος να αναλάβει την εποπτεία, αλλά και να λαμβάνει -όπως 
δεσμεύτηκε- υπόψη του τη γνώμη των υπαλλήλων του Δήμου, κάτι το οποίο δεν μας έχει 
συνηθίσει όλους αυτούς τους μήνες. Ο Δήμος διοικείται καλύτερα όταν συνεργάζονται οι αιρετοί 
και οι εργαζόμενοι. Οι αιρετοί είναι πρώτα από όλα πολιτικά όντα, που ενδιαφέρονται αν θίγονται 
ή όχι οι θεσμοί και τα συμφέροντα του δήμου. Η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση έχουν σχέση με 
την ουσία της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και οι διαδικασίες ελέγχου.

Παρεμβάσεις έκαναν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι, Δημήτρης 
Κλαυδιανός και Φανή Πύρζα.

Άλιμος, 1/2/2015


