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Δήλωση Ζαχαρία Ζούπη , δημοτικού συμβούλου - επικεφαλής της δημοτικής κίνησης "
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Πήρα την πρόσκληση για το
Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 14-2 και απ΄ότι είδα ο Δήμαρχος έθεσε ως πρώτο θέμα
την " Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ένταξη εγκαταστάσεων στους κοινόχρηστους
χώρους της περιοχής Λιπασμάτων " .Είχε δεσμευτεί απέναντί μου, ότι θα φέρει σχετικό
θέμα.
Μόνο που η
εισαγωγή αυτού του θέματος πια , είναι παραπλανητική , αναδεικνύει βαθιά
αντιδημοκρατικότητα και για άλλη μια φορά μετατρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο σε
υποβαθμισμένο όργανο που επικυρώνει πρακτικές και αποφάσεις που ήδη άλλοι έχουν
αποφασίσει πριν το Συμβούλιο και μάλιστα τις υλοποιούν ! Τι καλείται επομένως να
συζητήσει και να αποφασίσει ; Μα να καλύψει τις παρατυπίες και παρανομίες που ήδη
υπάρχουν. Να γίνει συνένοχο....

Ας δούμε ορισμένα απλά πραγματάκια , γιατί τα άλλα θα τα πούμε στο Συμβούλιο και
βέβαια όπως έχω προαναγγείλει θα πρέπει να απασχολήσουν άλλες Αρχές, άλλους
θεσμούς.

- Το θέμα δεν έχει νόημα να συζητηθεί πια. Ήδη , κοντά ένα μήνα τώρα προχωράνε "
εργασίες " χωρίς να έχει αποφασίσει κανείς. Το κατήγγειλα πριν λίγες μέρες , μετά από
επίσκεψή μου με τον π. βουλευτή Κ.Λάλο και το δημοτικό σύμβουλο
της " ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ" Νίκο Βρετάκο.

- Το " σχέδιο " έχει δημοσιευτεί καιρό πριν από τοπικά Μέσα Ενημέρωσης .Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι γράφονται στα παλαιότερα των υποδημάτων του Δημάρχου.Το ίδιο και το
Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του.

- Προχωρούν ήδη εργασίες που διαμορφώνουν μια περιοχή της Ανάπλασης, συνιστούν
επομένως έργο στο σύνολό του , όπως έγινε και πέρυσι χωρίς να υπάρχει
Μελέτη,συνολικός Προυπολογισμός, επιβλέπων μηχανικός, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για τον τρόπο υλοποίησής του. Όλα εν ολίγοις είναι στον αέρα, γίνονται
παράνομα και παράτυπα. Μηχανικοί, Νομικοί και Μελετητές από όλη την χώρα σηκώνουν τα
χέρια ψηλά από αυτά που γίνονται στον Δήμο μας και με τον τρόπο που γίνονται.
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- Το έργο βαφτίζεται " κατασκευές " , το έργο βαφτίζεται " προμήθειες " , το έργο
κατατμίζεται ... Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά και ασφαλώς θα πρέπει να αποφανθεί η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η Δικαιοσύνη. Αυτό και θα γίνει.

- Απορώ πως καθορίζονται κόστη και ποσότητες αναγκαίων υλικών , χωρίς να υπάρχει
συνολική Μελέτη. Ποιος σκέφτηκε αυτή την πατέντα άραγε; Κατανοεί η Δημοτική Αρχή ,
αλλά και οι υπεύθυνοι των Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ότι επωμίζονται σοβαρές
ευθύνες και μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις ; Ασφαλώς το ίδιο ισχύει και για όσους
δημοτικούς συμβούλους σηκώσουν το χέρι τους και ψηφίσουν την Τετάρτη , είτε
καταλαβαίνουν είτε όχι. Ας επιλέξουν α στο όνομα μιας παραταξιακής πειθαρχίας ,
επιλέγουν να καλύψουν μια παρανομία

ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΗ ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΑΜΕ , ΟΠΩΣ ΤΑ
ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. ΕΝΤΟΠΙΣΑΜΕ ΔΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Για όλα
διακωμωδηθήκαμε. Η άποψή μας και οι προτάσεις μας, οι ερωτήσεις και ενστάσεις μας
πετάχτηκαν στον κάλαθο των απορριμάτων
ΟΛΑ ΚΑΛΥΦΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΝΑ ΧΑΡΕΙ. Μόνο που ο
λαός δεν πληροφορήθηκε - αδυναμία της Αντιπολίτευσης - τι κρυβόταν πίσω από τις
σερπαντίνες και τα όμορφα ακούσματα .
ΦΕΤΟΣ , ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΤΟ 2018 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 2017 . Υπάρχουν δυνάμεις
που δεν θα ανεχτούν την σωρεία των παρανομιών, επειδή ο Δήμαρχος επείγεται να
παρουσιάσει έργο ενόψει εκλογών. Που δεν θα ανεχτούν την καταστροφή της υπόθεσης της
Ανάπλασης των Λιπασμάτων με τις αποσπασματικές παρεμβάσεις που δεν λαμβάνουν
υπόψη , ούτε τις προτάσεις του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού της Περιφέρειας, ούτε άλλες
σκέψεις, προτάσεις, Μελέτες.
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