
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
  

Ο Χώρος Αναζήτησης και Διαλόγου Βύρωνα  διεκδίκησε από την Δημοτική Αρχή την ενημέρωση 
των πολιτών, για την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος Βύρωνα μέσα από Δημόσιο 
Οικονομικό απολογισμό. Εξάλλου, πρόκειται για μια θεσμική υποχρέωση του κάθε Δημάρχου 
που προκύπτει από την εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων, και δυστυχώς η  
Δημοτική Αρχή κάνοντας κατάχρηση την εξουσία της, ουδέποτε εφάρμοσε.
  
Σε μια εποχή που θα έπρεπε να είναι ζητούμενο η διαφάνεια, η ενημέρωση και η συμμετοχή 
των πολιτών σε ζητήματα που τους αφορούν, ο Δήμος Βύρωνα δεν εφαρμόζει ούτε τα  
αυτονόητα στο ζήτημα αυτό. Ακόμα και όταν επιβλήθηκαν στους πολίτες αυξήσεις στα δημοτικά 
τέλη ή όταν τους επιβλήθηκε το δυνητικό τέλος για τρία χρόνια, ή όταν στο παρελθόν τους 
επιβλήθηκαν δυσβάστακτες οικονομικά αποφάσεις, όπως το χαράτσι για τις αποχετεύσεις, οι 
πολίτες ποτέ δεν ρωτήθηκαν. Ελάμβαναν και λαμβάνουν γνώση μόνο με την εφαρμογή αυτών 
των αποφάσεων βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη….
  
Πιστεύουμε ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα, έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών 
και έλλειμμα δημοκρατίας στις σχέσεις του  Δήμου με τους πολίτες.
  
Με αφορμή την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι ο Δήμος Βύρωνα είναι ο 17ος  
πιο χρεωμένος Δήμος της χώρας, με χρέος κατά 169 % των εσόδων του και την απαράδεκτη 
τακτική της δημοτικής αρχής να μην κάνει δημόσιο οικονομικό απολογισμό καθ’όλη την 
διάρκεια της θητείας της, απαιτήσαμε την εφαρμογή του νόμου που τον επιβάλει. Καλέσαμε 
την δημοτική αρχή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, που θα συνέβαλαν στην πραγματοποίηση 
μιας ουσιαστικής συζήτησης όπως η έγκαιρη ενημέρωση και πρόσκληση των πολιτών και των 
φορέων της πόλης με την ταυτόχρονη γνωστοποίηση ενός εισηγητικού κειμένου, οικονομικών 
και στατιστικών στοιχείων ,την πραγματοποίηση της συζήτησης σε δημόσιο χώρο κλπ.
  
Παρά τη δέσμευση του κ. Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει ο απολογισμός αυτός 
στα Άστρα, η δημοτική αρχή αναίρεσε την δέσμευση της αλλάζοντας το χώρο της συνεδρίασης, 
χωρίς να προβεί σε συνεννόηση με τις δημοτικές παρατάξεις , χωρίς να πάρει μέτρα πλατιάς 
ενημέρωσης των πολιτών και των φορέων της πόλης και πάντως δεν τήρησε αυτά που ο 
Ν.3463/06 ορίζει για αυτή τη συνεδρίαση.
  
Ως Χώρος Διαλόγου καταθέσαμε έγκαιρα κείμενο στο κ. Δήμαρχο, την Πρόεδρο του Δ. Σ., το 
Συμπαραστάτη του δημότη και τις δημοτικές παρατάξεις, με το οποίο ζητούσαμε να παρθούν 
όλα τα μέτρα από το Δήμο για μια ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες , επισημαίνοντας 
την ανάγκη να αλλάξει η ημερομηνία ( 27/6), γιατί αυτές τις ημέρες η προσοχή όλων είναι 
στραμμένη στα βάρβαρα , αντιλαϊκά μέτρα που ανακοίνωσε και πρόκειται  να ψηφίσει η 
Κυβέρνηση στη βουλή με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.
  
Σε αυτή μας την επισήμανση – πρόταση,  δεν πήραμε καμία απάντηση από μέρους της 



δημοτικής αρχής. Συνεκτιμώντας τα προαναφερόμενα πιστεύουμε  ότι η δημοτική αρχή 
οργανώνει έναν υποτιθέμενο απολογισμό, για να βγει από την θεσμική υποχρέωση και δεν την 
ενδιαφέρει η ουσιαστική ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών. Αντίθετα, δείχνει να την 
φοβάται και να την αποφεύγει. Σε αυτή την συζήτηση - παρωδία εμείς δεν θα λάβουμε μέρος 
ούτε θα δώσουμε άλλοθι με τη συμμετοχή μας  στη δημοτική αρχή, για την δήθεν επιδίωξή της 
για ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών.
Καταλήγοντας , επειδή τη στάση μας αυτή αρκετοί θα τρέξουν να την εμφανίσουν ως υπεκφυγή 
από την συζήτηση πριν το πράξουν τους ενημερώνουμε ότι στο άμεσο επόμενο διάστημα θα 
γνωστοποιήσουμε τις απόψεις , προβληματισμούς και προτάσεις μας για την πόλη.
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