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Μέτρα αντιμετώπισης 
της εγκληματικότητας

Στο Δήμο Βέλου Βόχας από το Υπουργείο Δη-
μοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Σ ε συνέχεια των πρωτοβουλιών που 
έχει αναλάβει το τελευταίο διάστη-

μα ο Δήμος Βέλου Βόχας σχετικά με 
την ελλιπή αστυνόμευση και αύξηση της 
εγκληματικότητας-παραβατικότητας στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου και μετά 
από σχετική επερώτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων του Βουλευτή Ν. Κορινθίας κ. 
Χ. Δήμα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη  με το από 28 
Σεπτεμβρίου 2013 έγγραφό του με θέμα: 
Μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότη-
τας στο Δήμο Βέλου Βόχας Ν.Κορινθίας 
μεταξύ άλλων αναφέρει:

«..Στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζευγολατιού 
Δήμου Βέλου Βόχας, το οποίο αστυνο-
μεύεται από το Αστυνομικό Τμήμα Βρα-
χατίου, υπάρχουν εγκατεστημένοι ΡΟΜΑ. 
Από την προαναφερόμενη αστυνομική 
υπηρεσία και με σκοπό την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας και 
εν γένει εγκληματικότητας διατίθενται σε 
καθημερινή βάση εποχούμενες περιπολί-
ες τάξης, ενώ για τον ίδιο σκοπό από την 
Α.Δ Κορινθίας συγκροτούνται συνεργεία 
ελέγχων, προσαγωγών πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας, στο 
πλαίσιο των υπηρεσιακών της δυνατοτή-
των. Πάντως, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχη-
γείου Ελληνικής Αστυνομίας, η εγκλημα-
τικότητα στην περιοχή ευθύνης του Α.Τ. 
Βραχατίου, συγκριτικά για το πρώτο εξά-
μηνο των ετών 2012-2013, δεν παρουσι-
άζει αυξητική τάση.

Επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται σε πολλές περιοχές της 
χώρας λόγω της ύπαρξης καταυλισμών 
ΡΟΜΑ, δεν αποτελεί αμιγώς αστυνομικής 

φύσεως ζήτημα, αλλά, αντιθέτως, απαιτεί 
την ουσιαστική-συντονισμένη παρέμβα-
ση όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών, για 
τη μείωση ή εξάλειψη των επιμέρους 
παραμέτρων που το δημιουργούν ή το 
συνδιαμορφώνουν (υλοποίηση μετεγκα-
τάστασης ΡΟΜΑ, υλοποίηση προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής τους 
ένταξης, δημιουργία υποδομών κ.λ.π.

Τέλος δόθηκαν, εκ νέου, πρόσθετες 
εντολές και οδηγίες στην Αστυνομική Δι-
εύθυνση Κορινθίας για την αναπροσαρμο-
γή και επικαιροποίηση των σχεδίων δρά-
σης και την αναδιάταξη με βάση αυτά των 
δυνάμεων, αυξάνοντας και πυκνώνοντας 
τις περιπολίες στις περιοχές που κρίνεται 
αυτό απαραίτητο, και για την περαιτέρω 
δραστηριοποίηση του προσωπικού των 
Υπηρεσιών της και την καλύτερη αξιοποί-
ηση των μέσων που διαθέτουν, ώστε να 
βελτιωθεί η αστυνόμευση στην επίμαχη 
περιοχή του Ζευγολατιού. Παράλληλα 
επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασί-
ας των αστυνομικών  υπηρεσιών με τις, 
κατά περίπτωση, συναρμόδιες Υπηρεσίες 
και άλλους φορείς, για την πρόληψη και 
εν γένει αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας, ώστε να ενισχυθεί 
και περαιτέρω να παγιωθεί, το αίσθημα 
ασφαλείας των κατοίκων και των επισκε-
πτών της περιοχής».

O Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας 
Παπακυριάκος θέλοντας να  θωρακίσει 
σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των κα-
τοίκων του Δήμου καθώς επίσης και να 
βελτιώσει την  ποιότητας ζωής τους θα 
συνεχίσει τις συντονισμένες προσπάθειες 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς 
κάθε κατεύθυνση.
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Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και καθαρισμός έρ-
γων υποδομής Δ.Ε. Βέλου» 24.600 €, Απευθείας ανάθεση της εργα-
σίας «Συντήρηση-καθαρισμός πρανών αγροτικού οδικού δικτύου δή-
μου»  13.997 ευρώ,  Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός 
και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών φυτικής προέλευσης του Δή-
μου» 19.993 ευρώ. Κάπως έτσι ξεκίνησε την τοποθέτηση ο Νίκος Ρα-
χανιώτης στην προ ημερησίας συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Μια 
τοποθέτηση που έβαλε φωτιά στη συζήτηση αφού σύσσωμη η αντι-
πολίτευση (Ραχανιώτης, Λιάκος, Μπούρας) ζήτησε εξηγήσεις για την 
αθρόα υπογραφή απευθείας αναθέσεων και μάλιστα με παχυλά ποσά. 

Ο δήμαρχος συνεπικουρούμενος από τον κ. Παλυβό αλλά και άλλα 
στελέχη της δημοτικής παράταξης - παραδόξως όμως όχι από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Τρωγάδη - εξήγησε σε όλους 
τους τόνους πώς η αντιμετώπιση της καθημερινότητας στο δήμο μας, 
δεδομένων των πενιχρών οικονομικών θα ήταν  αδύνατη χωρίς την 
ύπαρξη αυτών των απευθείας αναθέσεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση έγινε ανεπίσημα, όχι προ, 
αλλά εντελώς εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Χαμοσ με 
τισ απευθειασ 

αναθεσεισ

επισκεψη για 
το ταΧυδρομειο

μπαρ το δημοτικό συμβούλιο!
Μια από τις πιο έντονες συνεδριάσεις 

του έζησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου 
Βόχας. Η συζήτηση για τις απευθείας 
αναθέσεις και τον τρόπο που τις 
διαχειρίζεται ο δήμαρχος ήταν εκρηκτική. 
Ακούστηκαν βαριές εκφράσεις, λόγια 
σκληρά, ενώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
κ. Γιώργος Καραφωτιάς έδωσε 
πραγματική μάχη προσπαθώντας να 
κρατήσει τη συζήτηση σε ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο. 

Το ζήτημα εν τέλει είναι ότι η 
δημοτική αρχή φαίνεται πώς προσπαθεί 
απεγνωσμένα να καλύψει την 
καθημερινότητα με όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας 
στο έπακρο όμως τις απευθείας 
αναθέσεις, ενώ η αντιπολίτευση επιδιώκει 
και ορθώς, να ελέγξει και να γνωρίσει 
όσο το δυνατόν καλύτερο και πληρέστερα 
το πού διοχετεύονται τα χρήματα από τα 
ταμεία του δήμου. 

Την Δευτέρα 3/10/13 στελέχη των ΕΛΤΑ επι-
σκέφθηκαν το Ζευγολατιό και συναντήθηκαν 
αρχικά με τον πρόεδρο του συλλόγου ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ κ. Σχοινοχωρίτη και συνέχεια με τον 
δήμαρχο Β-Β κ. Παπακυριάκο, σχετικά με την 
απόφαση για το κλείσιμο του Ταχυδρομείου και 
τη δημιουργία ταχυδρομικού πρακτορείου. 

Στις συζητήσεις που είχαν με τους δύο άν-
δρες ανέπτυξαν τους λόγους και τα κριτήρια 
πού συντέλεσαν ώστε να καταργηθεί το γρα-
φείο των ΕΛΤΑ, και να δημιουργηθεί πρα-
κτορείο, που κατά την γνώμη τους πάντα, θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
Ζευγολατιού. 

Με πρόσχημα την ύφεση που υπάρχει στην 
χώρα αλλά και τις υπέρογκες λειτουργικές δα-
πάνες, αφού τα ΕΛΤΑ είναι ανώνυμη εταιρεία 
πια και με κριτήρια όπως το πλήθος των σπι-
τιών που εξυπηρετεί το κατάστημα του Ζευγο-
λατιού, σε σχέση με τα άλλα δύο γραφεία που 
βρίσκονται στον δήμο μας έκριναν οι διοικού-
ντες πώς πρέπει να υποβαθμιστεί το κατάστημα 
του Ζευγολατιού. 

Ούτε τα επιχειρήματα του κ. Σχοινοχωρίτη 
και του κ. Παλυβού (που παραβρέθηκε στην 
συζήτηση) σχετικά με τα πληθυσμιακά και τα 
γεωγραφικά δεδομένα του Ζευγολατιού, ούτε 
το ό,τι είναι έδρα του δήμου, μα ούτε και η φι-
λότιμη πρόταση του δημάρχου κ. Αν. Παπακυ-
ριάκου για την πρόθεση του δήμου να καλύψει 
ενοίκια και πάγια έξοδα για τη διατήρηση του 
γραφείου, είχαν κανένα αποτέλεσμα. Από ό,τι 
φάνηκε όλα είχαν προαποφασιστεί με την πα-
ραμικρή λεπτομέρεια από την πλευρά ΕΛΤΑ.  
Από την δική του πλευρά ο δήμαρχος εξέφρα-
σε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις, 
όποτε αυτές συμβούν και ελπίζοντας να γίνει 
ό,τι καλύτερο για την εξυπηρέτηση των κατοί-
κων του Ζευγολατιού.

Η προϊστορία και οι διαδρομές
των απευθείας αναθέσεων

Δεν πάει πολύς καιρός που σε εφημερίδες και 
ΜΜΕ Πανελλαδικής εμβέλειας έγινε πρωτοσέλι-
δο η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων και οι 
σκοτεινές διαδρομές των χρημάτων μέσω αυτών. 
Ευρήματα του ΣΔΟΕ παρέπεμπαν σε μεγάλης 
έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό 
με απευθείας αναθέσεις έργων, εικονικές εργολα-
βίες, υπερτιμολογήσεις για έργα, έκδοση πλαστών 
και εικονικών τιμολογίων και παράνομη διαχείρι-
ση κοινοτικών κονδυλίων. Μάλιστα στη λίστα των 
"αμαρτωλών" δήμων ο πρώην δήμος Βέλου είχε 
πάντα εξέχουσα θέση. 

Με βάση αυτή την προϊστορία, η αντιπολίτευση 
δικαίως ζήτησε εξηγήσεις για τη σωρεία των απευ-
θείας αναθέσεων.

Οι συμπληγάδες του δημάρχου
Ο δήμαρχος δυστυχώς βρίσκεται σε Συμπληγά-

δες. Από τη μία η σωρεία προβλημάτων της καθη-
μερινότητας κι από την άλλη ο νόμος και τα πενιχρά 
οικονομικά δεδομένα που του δένουν τα χέρια και 
δεν αφήνουν να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Εί-
ναι αλήθεια πώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει δυ-
σκολότερη θέση από αυτήν. 

Για παράδειγμα η καθαριότητα, το μόνιμο "θανα-
τηφόρο" αγκάθι κάθε δημοτικής αρχής, δεν μπορεί 
να λειτουργήσει σωστά, χωρίς εργάτες, χωρίς αυ-
τοκίνητα, χωρίς άμεση και απευθείας ροή χρημά-
των για μεροκάματα και συντηρήσεις οχημάτων. 
Μερικές φορές δεν γίνεται να λειτουργήσει στην 
πεπατημένη οδό. Επιβάλλεται να βρεθούν παράλ-

ληλοι δρόμοι που θα δώσουν άμεση λύση. 
Είναι κοινά αποδεκτό σε όλη την κοινωνία του 

δήμου Βέλου-Βόχας και κανείς δεν αμφιβάλλει για 
την τιμιότητα και το ήθος του νυν δημάρχου Αννίβα 
Παπακυριάκου. Οφείλει ωστόσο να προστατέψει 
το όνομά του, το όνομα της δημοτικής παράταξης 
της οποίας ηγείται, αλλά και το όνομα του δήμου 
Βέλου-Βόχας από την εμπλοκή τους σε άλλες μελ-
λοντικές "μαύρες λίστες".

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Την οργή του δημάρχου 
προκάλεσε ο Νίκος 
Ραχανιώτης όταν 
αναφερόμενος στην πρακτική 
που ακολουθεί ο δήμαρχος με 
τις απευθείας αναθέσεις, τον 
συνέκρινε με το προηγούμενο 
καθεστώς (σ.σ. δημοτική 
αρχή Λαμπρόπουλου). 
Ο δήμαρχος φανερά 
ενοχλημένος υποστήριξε ότι 
ουδεμία σχέση έχει με τον 
πακτωλό των χρεών που 
άφησε ο πρώην δήμαρχος 
στον πρ. δήμο Βέλου.


