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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ J 

Γιάννης Κασσαβός 
Δήμαρχοs Αχαρνών 

Τουs στόχουs και την οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρ

νών ανέλυσε, μιλώνταs στο «Π>>, ο δήμαρχοs τns nόλns Γιάννns 

Κασσαβόs. Αναφερόμενοs στα ζητήματα ασφάλειαs τόνισε nωs 
<ψ ε τn δολοφονία του μικρού μαθητή Μάριου, το ποτήρι όχι 
απλά ξεχείλισε αλλά έσπασε», ενώ χαρακτήρισε «εξαιρετικέs 

και ευοίωνεs» τιs προοπτικέs για τον Δήμο Αχαρνών. 

Το 2014, όταν πρωτοεκλεγήκατε δήμαρχος στις Αχαρ
νές, με 54%, 10 σύνθημα που κυκλοφορούσε ήταν «το 
δικό μας παιδί για δήμαρχος». Σήμερα, -ιέσσερα χρόΥΙα 

μετά, φτάνει αυτό 10 σύνθημα για να επανεκλεγεί τε τον 

Μάιο του 2019; 
Κατ' αρχάς είναι τιμητικό για εμένα το σύνθημα αυτό ΚαΙ είναι 

η αλήθεια. Έμενα και μένω με mν οικογένειά μου στην καρδιά του 
Μενιδίου, είμαι αηό μια φτωχή οικογένεια και αντιλαμβάνομαι τα 
εμπόδια που ξεπερνά κάθε νοικοκύρης συνδημόmς μου, γιατί τα 

ίδια αντιμετώπιζα και αντιμετωπίζω και εγώ, και η γυναίκα μου 

και τα παιδιά μου. Και αυτό που προσπάθησα τέσσερα χρόνια εί
ναι να βελτιώσω mν καθημερινόmτά μας. Αυτή η σχέση ζωής εί

ναι η γέφυρα εμπιστοσύνης. Αλλά αυτήν m φορά θέλω να κρί
νουν και να συγκρίνουν έργα και προθέσεις, η παραλάβαμε και 

πού φτάσαμε. Και σε ένα περιβάλλον γεμάτο εμπόδια, περισσότε
ρα από κάθε άλλη φορά. Να με κρίνουν αυστηρά και δίκαια, ως δι
κό τους άνθρωπο που μόχθησε και δούλεψε για το κοινό καλό. 
Και να με συγκρίνουν με τους προηγούμενους, αλλά κυρίως με 
αυτούς που σήμερα τους τάζουν λαγούς με πετραχήλια. 

Ποιος ήταν ο κεντρικός στόχος της θητείας σας από το 
2014 έως σήμερα; Επιτεύχθηκε; 

<<Το Μενίδι βγήκε , , 

I 
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, , 
απ ο την απομονωσn>> 

Να βγάλω το Μενίδι από mν απομόνωση, από mν αντίληψη όrι 
εiναι η πiσω αυλή mς Αθήνας. Να αντιμετωπίσω χρόνια προβλήμα
τα και πρωτiστως mν αδιαφορiα mς κεντρικής διοiκησης, με χαρα
κmριστικότερη περimωση mν εγκλημαrικόmτα και την παραβαrι
κότητα ορισμένων περιοχών του δήμου μας. Να κατορθώσουμε μαζί 
με τους συνεργάτες μου μέσα στην ύφεση και mν mώχευση mς χώ

ρας και με έναν δήμο πνιγμένο σε χρέη και δάνεια να βελrιώσουμε 
την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών μας, χωρiς εξαιρέσεις. Και 
ναι, πιστεύω και μπορώ και το αποδεικνύω με κάθε ευκαιρία, όrι το 
πετύχαμε. 

Ας ξεκινήσουμε από τα οικονομικά του δήμου. Πράγματι, 
το 2014 παραλάβατε έναν δήμο υπό πτώχευση, στην επι
τήρηση του Παρατηρητηρίου, λόγω δανείων και χρεών. 

Σήμερα όμως πώς είναι τα οικονομικά του Δήμου Αχαρ

νών; 

Κατ' αρχάς η επιτήρηση του Παρατηρητηρίου σημαίνει όη για 

κάθε ευρώ που δαπανάς ελέγχεσαι διπλά και τριπλά. Και αυτό φυσι

κά δεν είναι κακό. Αλλά το δυσάρεστο που σου δένει τα χέρια είναι 

όη είσαι υποχρεωμένος, πριν δαπανήσεις για έργα και δράσεις του 

δήμου, να ξοφλάς τα χρέη και τα δάνεια. 
Τον Σεπιέμβριο ωυ 2014 έλειπαν από ω Ταμείο του Δήμου 

10.270.905,31 ευρώ. Προσθέστε τα δάνεια της περιόδου 2003-
2006 δάνειο 4 7 .800. 000 ευρώ της περιόδου 2007-201 Ο, δάνειο 
29.900.000 ευρώ και σχεδόν 4.800.000 ευρώ mς περιόδου 2011-
2014 από mν επιμήκυνσή τους. · 

Από το 2014 πληρώσαμε χρέη 19.848.7 44,65 ευρώ, εξοφλών
τας προμηθευιές εντός και εκτός Μενιδίου. Πληρώσαμε 2.500.000 
ευρώ για να αποφύγουμε κατασχέσεις στην περιουσία του δήμου. 
Πληρώσαμε σε δόσεις δανείων και ωκοχρεολύσια, για να μη μας 

βάλουν λουκέω, 13.200.000,00 ευρώ. 
Και όλα αυτά χωρίς να αυξήσουμε ούτε 1 ευρώ τα δημοrικά τέλη. 

Α ντιθέιως, από mν αρχή τα μειώσαμε για ωυς aσθενέστερους συμ

πολiτες μας μόλις λiγες ημέρες πριν, μειώσαμε 10% τα δημοτικά τέ
λη για όλες ης οικίες μικρών και μικρομεσαίων δημοτών. 

Αυτή η επίδοση δεν ήρθε με μαγικά ή με δημιουργική λογιστική. 
Ήρθε με νοικοκυριό και έλεγχο mς σπατάλης. Και επειδή πετύχαμε 

το vοικοκύρεμα των οικονομικών, γι' αυτό μας εμπιστεύτηκαν και 
μας χρημαωδότησαν έργα με ποσά ασύλληmα για το παρελθόν του 
Δήμου Αχαρνών. 

Ας προχωρήσουμε λοιπόν στα έργα και στις χρηματοδοτή

σεις που πετύχατε. Ποια είναι; 

Αυτό που κάναμε ήταν να aφιερωθούμε •ψυχή τε σώματι», ώστε 

να καταθέιουμε ιεκμηριωμένες προτάσεις και Μελέιες για χρηματο-

δόmση από mν Περιφέρεια Απικής, το ΠΕΠ 
Αττικής, ω Πράσινο Ταμείο, από Ευρωπαϊ

κά Προγράμματα και από κάθε διαθέσιμο 
φορέα χρημαωδότησης. Και πετύχαμε. Την 

περίοδο 2006-2010 ο προϋπολογισμός έρ
γων ήταν 2.067.612,00 ευρώ και για mν πε
ρίοδο 2010-2014 ο προϋπολογισμός έργων 
ήταν μόλις 500.000,00 ευρώ. Από το 2014 
έως σήμερα σχεδιάσαμε, μελεmσαμε, εντά

ξαμε, δηλαδή υλοποιούμε ή ολοκληρώσαμε, 

έργα ύψους 16.361.000,00 ευρώ. Επι
σκευές σε σχολικές μονάδες, συντηρήσεις 

οδών, κατασκευή και συντήρηση παιδικών 

χαρών, κατασκευές έργων αποχέτευσης και 

διευθέmσης ομβρίων υδάτων. 
Επίσης πετύχαμε τη χρηματοδότηση 

Κοινωνικών Προγραμμάτων συνολικού 
προϋπολογισμού 1.424.120 ευρώ για Κοι
νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμα
κείο και Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δή

μου Αχαρνών και σχεδόν 2.000.000 ευρώ 
για mν επισκευή σχολείων και παιδικών χα
ρών. Το σημαντικότερο όμως κατ' εμέ είναι 
τα αντιπλημμυρικά έργα και η οριστική έντα
ξη και έναρξη κατασκευής τους, των ρεμάτων Καναπίτσα και Εσχα

τέα, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. 
καθώς και 7,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή δεξαμενών διευθέτη
σης. Γιατί λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων ο Δήμος Αχαρ

νών έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές και δυστυχώς έχουμε θρηνή
σει και θύματα. Επίσης αναμένουμε ης τελικές εγκρίσεις για να δη
μοπρατήσουμε και να υλοποιήσουμε για m διαχείριση αποβλήτων 
έγκριση έργων αξίας 2.800.000,00 ευρώ, για aσφαλτοστρώσεις 
3.000.000 ευρώ, ενώ σε λiγες ημέρες ολοκληρώνεται η προμήθεια 
τριών απορριμματοφόρων που θα συμβάλουν σημαντικά σmν απο

τελεσμαrικόmτα των Υπηρεσιών Καθαριόmτας. 

Κύριε δήμαρχε, πράγματι αυτά είναι πολλά και σημαντι
κά, αλλά με mν εyκληματικόmτα τι γίνεται; 
Έχω πολλές φορές αναρωτηθεί η μπορώ και η πρέπει να κάνω 

ως δήμαρχος για mν εγκλημαηκόmτα στο Μενίδι όταν η Αστυνομία 
δεν δp.μιουργεί Αστυνομικό Τμήμα, για λόγους που φαντάζεστε, σε 
μια από ης πιο προβληματικές περιοχές στον Δήμο Αχαρνών, στην 

Αυλiζα. Γιατί πρέπει όλοι οι εκπρόσωπο mς κεντρικής κυβέρνησης, 

ανεξαρmτως κόμματος και χρώματος, αλλά και οι προκάτοχοί μου 
να μας εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν στον δήμο που λειτουργεί η 
Σχολή mς Αστυνομίας να μη νιώθουν οι πολiτες ασφαλείς, να κιν-

δυνεύουν η ζωή και η περιουσία των δημο

τών. 
Με τη δολοφονία του μικρού μαθητή 

Μάριου, το ποτήρι όχι απλά ξεχείλισε αλλά 
έσπασε. Η αγανάκτηση όλων μας έγινε θυ
μός και οργή. Υπήρχαν κινητοποιήσεις 

απλών καθημερινών πολιτών, οι οποίο μαζί 
με όλη m Δημοτική Αρχή κατέσmσαν σαφές 
προς κάθε κατεύθυνση όη η κατάσταση «δεν 

πάει άλλο». 
Από mν πρώm στιγμή που ανέλαβα, τον 

Σεmέμβριο του 2014, το θέμα mς εγκληματι
κόmτας και mς παραβατικότητας στον Δήμο 

Αχαρνών ήταν στην κορυφή της aτζέντας 

μας. Κερδίσαμε μια εντατικοποίηση των μέ

τρων qπό το υπουργείο Προστασίας του Πο

λim, αλλά απαιτείται η παγίωσή τους. Η αλή
θεια είναι όη η ΕΛ.ΑΣ. και το υπουργείο 

Προστασίας ω υ Πολίτη διέθεσαν μέσα και 
ανθρώπους στον Δήμο Αχαρνών και, για να 

είμαστε δίκαιοι, τα μέτρα αυτά έχουν επιφέ

ρει κάποιο αποrέλεσμα. 
Όμως δεν φrάνουν. Γι' αυτό και όλοι οι 

εκπρόσωποι του Κοινοβουλiου και των κομ
μάτων να ξέρουν ότι θα' κριθούν από mv εξασφάλιση του συνταγμα
τικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των συμπολιτών μας για ασφά
λεια. Και πρέπει να γίνει πράξη και όχι απλή προαίρεση. 

Και οι προοπτικές για τοΎ δήμο σας, κ. Κασσαβέ, ευοίωνες 
ή όχι; 

Εξαιρετικές και ευοίωνες. Από την ώρα που ανατρέψαμε mν αν
τίληψη όη οι Αχαρνές είναι η πίσω αυλή των Αθηνών, από mν ώρα 

που μπήκαμε ξανά στον χάρm ως ένας δήμος με προοmικές, ως πο

λiτες που δικαιούνται πρόνοια, ασφάλεια και προοmικές, μπορούμε 
να κάνουμε πιο γοργά βήματα. Παράλληλα πρέπει να αλλάξουμε και 
οι ίδιοι. Να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να αξιοποιήσουμε τα συγ
κριτικά πλεονεκτήματα του δήμου. Βιοτεχνία, βιομηχανiα, περιβάλ
λον, ένας δήμος που τώρα που εξυγιάνθηκε, που πέιαξε τα βάρη των 
χρεών και των δανείων, μπορεί με δουλειά να περπαmσει. 

Έχουμε και πρόγραμμα, και στόχους και mν αποδεδειγμένη ικα

νόmτα να φέρουμε πόρους και έργα, να βελτιώσουμε m ζωή μας. Η 
νέα τετραετία θα είναι πολλαπλάσια σε έργα από αυmν που πέρασε. 
Σήμερα δεν ξεκινάμε υπό ω μηδέν, αλλά από το 6 για να φτάσουμε 
στο 10. Είμαστε ένας τόπος με πλεονεκτήματα και ικανούς και άξι
ους ανθρώπους. προχωράμε μπροστά με βήματα σταθερά. Να είστε 
σίγουρος και εσείς και οι συνδημότες μας. 
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