ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Φίλε δημότη,
Μετά από τις περικοπές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία 2 χρόνια, ο δήμος μας έχει βρεθεί σε δεινή
οικονομική κατάσταση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να μην μπορεί να σου
παρέχει καθημερινές και αυτονόητες υπηρεσίες που αποτελούν κεκτημένο όλων μας τα τελευταία 20 τουλάχιστον
χρόνια όπως:
Α. Κοινωνικές υπηρεσίες: Βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, Σχολεία (συντήρηση, θέρμανση, λειτουργικά έξοδα,
μεταφορά μαθητών), υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους, (ΚΑΠΗ, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων).
Β. Τεχνικές Υπηρεσίες: Καθαριότητα (αποκομιδή απορριμμάτων, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων), ύδρευση,
άρδευση, αποχέτευση, δημοτικό φωτισμό, αντιμετώπιση βλαβών, έργα υποδομής (συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας, τεχνικών έργων, κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και πρασίνου).
Γ. Υπηρεσίες πολιτισμού: μουσική σχολή, χορωδία, θεατρικά εργαστήρια, εικαστικά εργαστήρια, δημοτική αγορά,
παιδική κατασκήνωση, μουσεία, δημοτικές βιβλιοθήκες), πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεσμοί (πολιτιστικό
κάμπινγκ, παιδικό φεστιβάλ Αρχανών, εκδηλώσεις καλοκαιριού, κινηματογράφος κ.ά.).

Φίλε δημότη,
Σύμφωνα με τα Μνημόνια, οι παραπάνω υπηρεσίες, θα πρέπει στο εξής να παρέχονται στους δημότες:
•

είτε αυξάνοντας τους δημοτικούς φόρους των δημοτών, προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά από την ελλιπή
χρηματοδότηση του Δήμου από το Κράτος.

•

είτε ιδιωτικοποιώντας τις υπηρεσίες και τις δομές του Δήμου κάτι που σημαίνει πρακτικά τη σταδιακή και τελικά
υπέρογκη αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κρίνοντας από άλλες περιπτώσεις εντός Κρήτης
διαπιστώνουμε ότι π.χ. το σημερινό κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ του δήμου μας για ένα τόνο απορριμμάτων είναι
12 ευρώ ενώ αλλού, όπου έχει εφαρμοστεί η ιδιωτικοποίηση, φτάνει έως και τα 30 ευρώ. Αντίστοιχα, το σημερινό
κόστος εξυπηρέτησης ενός παιδιού σε ένα δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό είναι 80 ευρώ, ενώ σε ιδιωτικό
βρεφονηπιακό σταθμό είναι 350 ευρώ.

Αγαπητέ δημότη,
Η πολιτική των τελευταίων χρόνων να καταστήσουν τους δήμους αναποτελεσματικούς στο να διαχειριστούν
τις υποθέσεις τους, έχει βασικό στόχο την «νομιμοποίηση», στη συνείδησή μας, της ανάγκης ιδιωτικοποίησης βασικών
δικαιωμάτων & κεκτημένων μας που έχουν να κάνουν με την παιδεία την υγιεινή και την ασφάλεια, τον πολιτισμό.
Σε καλούμε να σκεφτείς υπεύθυνα και να αναλογιστείς ότι παρά τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει τα
τελευταία χρόνια, ο Δήμος είναι ο μοναδικός Φορέας που βρίσκεται καθημερινά δίπλα σου. Ακούει την φωνή σου και
προσπαθεί να δώσει λύση στα προβλήματά σου. Σχεδιάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, με
γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας της ζωής σου. Είναι το σπίτι όλων μας.
Με βάση τα παραπάνω, και με δεδομένο το ότι αισθανόμαστε όλοι «παγωμένοι» και ανυπεράσπιστοι μπροστά
στις δραματικές αλλαγές που σχεδιάστηκαν για όλους μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του

και συναπόφαση των εργαζομένων, οργανώνει κινητοποιήσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και
την δρομολόγηση συστηματικών αντιδράσεων. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται για το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σου ζητάμε να γίνεις αρωγός και συμπαραστάτης προκειμένου να κρατήσουμε το
Δημόσιο-Κοινωνικό χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών, εμποδίζοντας έτσι την υποβάθμιση του βιοτικού μας
επιπέδου.

Αύριο Τρίτη 12/11/12, στις 6.30μ.μ. καλούμε όλους τους εκπρόσωπους των φορέων και δομών του Δήμου
αλλά και τους δημότες στο κλειστό γυμναστήριο Αρχανών για πρώτη ενημέρωση και δρομολόγηση των
επόμενων ενεργειών μας.
Καθημερινή ενημέρωση στο www.dimos.archanon.asterousion.gr / email: archanon.asterousion.forum@gmail.com
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