
Η δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποιεί και τον
ηλεκτροφωτισμό του δήμου.

Η  διοίκηση  Καλογιάννη  που  στηρίζει  ο  ΣΥΡΙΖΑ,  το  ΚΙΝΑΛ,  κ.α.
επαναφέρει  στην  οικονομική  επιτροπή  του  δήμου  την  προσεχή
Πέμπτη  την  ιδιωτικοποίηση  του  ηλεκτροφωτισμού.  Μάλιστα  στη
συγκεκριμένη  μελέτη  που  έρχεται  για  τη  Σύμβαση  Ενεργειακής
Απόδοσης (ΣΕΑ) 10ετούς διάρκειας, όχι μόνο δεν αποτελεί έργο της
υπηρεσίας,  αλλά  απ’  ότι  φαίνεται  είναι  κατά  παραγγελία  των
επιχειρηματικών  συμφερόντων  που  εποφθαλμιούν  να  πάρουν  στα
χέρια τους και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης σε συνεργασία με τη
διοίκηση Καλογιάννη. 

Μετά λοιπόν  το πράσινο που παραδόθηκε  έναντι  2,4  εκ ευρώ σε
εταιρία της Αθήνας, έρχεται απ’ ότι φαίνεται και η σειρά του Η/Μ
(ηλεκτρομηχανολογικού).  Η  δημοτική  αρχή  Καλογιάννη
αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής κατά τη δεύτερη θητεία της των
προηγούμενων της ΝΔ, τους οποίους συναγωνίζεται επάξια για το
ποιος  θα  είναι  ο  ποιο  πιστός  υπηρέτης  του  κεφαλαίου  και  των
εργολάβων. Όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν διεκδίκησε από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες του δήμου,
αλλά  ευθυγραμμιζόμενη  πλήρως  με  τις  μνημονιακές  και
Ευρωενωσιακές  κατευθύνσεις,  τις  υποστελέχωνε  και  τις
υποβάθμιζε πλήρως, με συμβασιούχους που πηγαινοερχόταν, για να
έρθει ως ώριμο φρούτο το πέρασμά τους σε ιδιώτες. Αυτή τους η
στάση  αποδεικνύει  για  άλλη  μια  φορά  το  ρόλο  των  προθύμων
μάνατζερ που έχουν αναλάβει να παίξουν, αλλά και τον αντιλαϊκό
χαρακτήρα  της  τοπικής  διοίκησης  έτσι  όπως  έχει  εξελιχθεί  όλα
αυτά  τα  χρόνια  με  τους  νόμους  που  ψηφίστηκαν  από  όλες  τις
κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και τα αστικά κόμματα που τους
στηρίζουν,  για  να εξυπηρετούνται  σε κάθε  φάση οι  ανάγκες του
κεφαλαίου. 

Με τη συγκεκριμένη μελέτη της ΣΕΑ όχι μόνο δεν αποτυπώνονται
τα  αληθινά  στοιχεία  στην  κατανάλωση  του  δημόσιου
ηλεκτροφωτισμού  του  δήμου  Λαρισαίων,  αντίθετα  είναι
«μαγειρεμένα» στις επιδιώξεις των εργολάβων και της διοίκησης
Καλογιάννη. Γιατί είναι γνωστό ότι η υπηρεσία του Η/Μ όλα αυτά
τα  χρόνια  με  τις  φιλότιμες  προσπάθειες  του  προσωπικού  της,
μόνιμου και έκτακτου, έχει βάλει πλάτη για να αλλαχθούν όλες οι
ενεργοβόρες συσκευές και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Άρα όχι μόνο η κατανάλωση δεν είναι τόσο «φουσκωμένη», όπως



εμφανίζεται  στη  συγκεκριμένη  μελέτη,  αλλά  ούτε  και  η
εξοικονόμηση που προβλέπεται. Επίσης είναι εμπαιγμός στην ουσία
η  πρόνοια  της  μελέτης  για  συντήρηση  και  λειτουργία  του  νέου
δικτύου από τον εργολάβο, καθώς τα φωτιστικά τεχνολογίας  LED
έχουν  10ετή  εγγύηση  λειτουργίας  και  δεν  χρειάζονται  καμιά
συντήρηση,  παρά  μονάχα  ολική  αντικατάσταση  σε  περίπτωση
αστοχίας υλικού. Γι’ αυτό εξάλλου έρχεται και η 10ετης σύμβαση με
τον εργολάβο, η οποία με βάση την πρόταση της δημοτικής αρχής
θα εκχωρήσει τα ανταποδοτικά του δήμου (το Ενιαίο Ανταποδοτικό
Τέλος)  που  πληρώνουμε  στους  λογαριασμούς  της  ΔΕΗ κ.α.  στον
ιδιώτη. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας,
η απόσβεση μόνο απ’  τον πρώτο χρόνο λειτουργίας θα αποφέρει
εξοικονόμηση 1.068.000 ευρώ. Πρακτικά από τα στοιχεία και τις
τιμές που παρατίθενται ο εργολάβος για μια επένδυση 5.000.000
ευρώ σε 10 χρόνια θα κερδίσει 12.000.000. εκ. ευρώ. 

Η πείρα απ’ την μέχρι τώρα αντικατάσταση των φωτιστικών που
διενεργούνται  από  την  εργολαβία  του  δήμου  με  το  δάνειο
4.000.000. ευρώ από το παρακαταθηκών και δανείων, δείχνει ότι η
υπηρεσία τρέχει  σε αρκετές περιπτώσεις να συμμαζέψει  και  εκεί
κακοτεχνίες που γίνονται. Ταυτόχρονα στη μελέτη ΣΕΑ που έρχεται
δεν καλύπτεται ο δήμος στην περίπτωση των βανδαλισμών από την
εργολαβία.  Πράγμα  που  είναι  εκτεταμένο  σαν  φαινόμενο  και
απασχολεί την υπηρεσία η οποία με πολύ οικονομικό τρόπο αυτή τη
στιγμή  αντικαθιστά  τις  όποιες  καταστροφές  γίνονται.  Πρακτικά
αυτό σημαίνει  ότι  σε περιπτώσεις  βανδαλισμών των πανάκριβων
φωτιστικών  σωμάτων,  ο  λογαριασμός  δεν  θα  πηγαίνει  στον
εργολάβο, που θα έχει δήθεν την ευθύνη της συντήρησης, αλλά θα
στέλνεται και πάλι στις τσέπες των Λαρισαίων. 

Εν’ κατακλείδι η Λαϊκή Συσπείρωση Λάρισας που στηρίζεται από το
ΚΚΕ,  όχι  μονάχα  αντιτίθεται  από  θέσεις  αρχής  (όπως  ίσως
προστρέξουν  να  ισχυριστούν  κάποιοι)  στην  ιδιωτικοποίηση  του
ηλεκτροφωτισμού,  αλλά  αποδεικνύεται  και  από  τα  στοιχεία  της
μελέτης ότι είναι ασύμφορη για το λαό της πόλης. Όχι μονάχα δεν
πρόκειται  να  δούνε  οι  Λαρισαίοι  μειώσεις  στους  λογαριασμούς
τους, αλλά αντίθετα θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα της
αντιλαϊκής πολιτικής της «πράσινης ανάπτυξης» που υλοποιεί κατά
παραγγελία  των  επιχειρηματικών  συμφερόντων  η  διοίκηση
Καλογιάννη. Οι δε εργαζόμενοι του δήμου που όλα αυτά τα χρόνια
κράτησαν  όρθια  την  πόλη,  αντί  να  επιβραβευθούν  με  την
μονιμοποίηση  τους  (των  23  συμβασιούχων  που  λήγει  η  σύμβασή
τους τον Ιούλιο), θα οδηγηθούν στην απόλυση. Η δε υπηρεσία του
Η/Μ  στην  υποβάθμιση  και  στον  μαρασμό.  Αυτό  θα  έχει  άμεσες
συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, καθώς
όχι μόνο δεν θα μπορεί να επιβλέπει και να συντηρεί το δίκτυο των
15.000 και πλέον φωτιστικών, αλλά θα κληθεί σε ρόλο κομπάρσου



να παρακολουθεί και να επικυρώνει τα επιχειρηματικά σχέδια των
εργολάβων και της δημοτικής αρχής. Μάλιστα για κερασάκι στην
τούρτα η μελέτη προβλέπει και πρόσληψη με παχυλό μισθό ειδικού
«Ανεξάρτητου  Συμβούλου  Υποστήριξης»  που  θα  κάνει  το  γενικό
κουμάντο. 

Καλούμε το λαό της πόλης και τους εργαζόμενους του δήμου να
μην  δεχθούν  να  περάσει  και  ο  ηλεκτροφωτισμός  στου
επιχειρηματικούς ομίλους. Να καταδικάσουν τη δημοτική αρχή των
ΣΥΡΙΖΑ,  ΚΙΝΑΛ  κ.α  και  όσους  άλλους  έχουν  την  πρόθεση  ή  θα
ψηφίσουν  θετικά  στην  ιδιωτικοποίηση.  Οι  εκλεγμένοι  με  το  ΚΚΕ
δημοτικοί  και  κοινοτικοί  σύμβουλοι  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης
Λάρισας  θα  βρεθούμε  στο  πλευρό  τους,  καταψηφίζοντας  αρχικά
στην  οικονομική  επιτροπή  του  Δήμου.  Η  αντικατάσταση  των
φωτιστικών σωμάτων μπορεί να γίνει με ενίσχυση της υπηρεσίας με
μόνιμο προσωπικό και τμηματικά κάθε χρόνο με βάση τα έσοδα απ’
τα ανταποδοτικά του δήμου και με αύξηση της κρατικής ενίσχυσης
(ΚΑΠ).  Η βιασύνη της δημοτικής αρχής να το περάσει  τώρα στα
γρήγορα, όπως έκανε με το δάνειο και το leasing στην καθαριότητα
και  στο  πράσινο,  αποδεικνύει  όχι  μόνο  την  προσήλωσή  της  στη
στρατηγική του κεφαλαίου, αλλά και την εξάρτησή της, όπως και
του δημάρχου, από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. 
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