ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανοιχτή επιστολή - απάντηση σε δημοσίευμα του δημοσιογράφου - υποψήφιου
Δημοτικού Συμβούλου (;) κ. Χρήστου Θεοδοσιάδη.
Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα του κ. Θεοδοσιάδη που βρίθει ανακριβειών όπως και
όλα τα προηγούμενα άλλωστε (https://koyfalianews.blogspot.com/2018/07/blogpost_20.html, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι [...] ακούσαμε για κάποια νέα
προγράμματα που εντάσσεται ο δήμος Χαλκηδόνας ( βλέπε ΙΝΤΕΡΕΚΤ ) που όπως τα
προηγούμενα δεν έχουν καμία ουσία και είναι μόνο για δημόσιες σχέσεις και τίποτε μα
τίποτε άλλο και όχι για να εξυπηρετήσουν τον δημότη του δήμου Χαλκηδόνας[...]), η
Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος αισθάνεται την ανάγκη να παρουσιάσει την
πραγματικότητα για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.
Κατ’ αρχάς, σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, θα έπρεπε ο κ.Θεοδοσιάδης
τηρώντας τη δημοσιογραφική δεοντολογία (ως δημοσιογράφος που διατείνεται πως είναι)
να κάνει πρώτα σχετική έρευνα και έπειτα να αποφανθεί για τη χρησιμότητα έργων
υποδομής συνολικού Π/Υ 52.569.051 €, όπως:
1.
Η κατασκευή του αποχετευτικού Δικτύου και της μονάδας Βιολογικού καθαρισμού
στις Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού 22.870.596,84 €
2.
Η κατασκευή του αποχετευτικού Δικτύου στις Δ.Κ. Γέφυρας, Ν. Μεσημβρίας και
Βαθυλάκκου (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού 25.198.455,58 €
3.
Η κατασκευή δικτύου άρδευσης στη Δ.Κ. Κουφαλίων (ΕΣΠΑ 2014-2020),
προϋπολογισμού 4.500.000,00 €
Ολοκληρώσαμε δε, την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό του δικτύου ύδρευσης της ΔΕ
Αγίου Αθανασίου και την κατασκευή 2 γεωτρήσεων στη Γέφυρα, προϋπολογισμού
1.100.000 €.
Επίσης, ο Δήμος μας αυτά τα 4 χρόνια με πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρά το ελάχιστο
ανθρώπινο δυναμικό που έχει, κατάφερε να “ωριμάσει” μελέτες, να υποβάλλει
σχετικές προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα που προέκυψαν και έτσι να εγκριθούν
επιτυχώς, έπειτα από αξιολόγηση, τα παρακάτω έργα:
4.
Η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου
Χαλκηδόνος (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού 1.612.000,00 €
5.
Η βιώσιµη διαχείριση & η ανακύκλωση βιοαποβλήτων-κομποστοποίηση (Ευρωπαϊκή
Εδ. Συνεργασία INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ-FYROM), προϋπολογισμού 374.500 € όπου
θα δημιουργηθεί πιλοτικά μονάδα κομποστοποίησης
6.
Η διατήρηση, προστασία, διαφύλαξη και διατίμηση των υδάτινων περιοχών
(Ευρωπαϊκή Εδ. Συνεργασία INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ-FYROM), προϋπολογισμού
130.454,40 €, όπου θα γίνει προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την ανάλυση
δειγμάτων και τον έλεγχο τοξικότητας υδάτων του Ποταμού Αξιού
7.
Η επένδυση στην υγεία και τις κοινωνικές δομές χωρίς αποκλεισμούς (Ευρωπαϊκή
Εδ. Συνεργασία INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), προϋπολογισμού 145.000 €,

όπου θα γίνει προμήθεια κινητής μονάδας υγείας και ιατρικού εξοπλισμού με τη σύγχρονη
μέθοδο της τηλεϊατρικής για δωρεάν εξετάσεις σε δημότες μας που έχουν ανάγκη
8.
Το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε όλο το Δήμο Χαλκηδόνος Συγκοινωνιακός σχεδιασμός Καλών Πρακτικών βασισμένος σε ευρωπαϊκά πρότυπα
(Πράσινο Ταμείο: Αστική Αναζωογόνηση) Προϋπολογισμός υπηρεσίας 65.000 €
9.
Η προμήθεια και η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών
δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κουφαλίων και Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου (ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΠΕΡΑΑ)
προϋπολογισμού 1.499.149,40 €
10.
Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική
και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (Πράσινο Ταμείο: Αστική
Αναζωογόνηση) Προϋπολογισμού 233.000 €
11.
Η αγροτική οδοποιία στα Κουφάλια (Περιοχή Βρυσούλα) (Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020) Προϋπολογισμού 523.000 €
12.
Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 200.000 €
13.
Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Χαλκηδόνος στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 210.000 €
14.
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 185.200 €
15.
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού
112.320€
16.
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χαλκηδόνος (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού
117.000€
17.
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλκηδόνος (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού
126.000 €

Ακόμη, έργα ΕΣΠΑ που μελετήσαμε, ωριμάσαμε και καταθέσαμε προτάσεις τελούν υπό έγκριση
και ευελπιστούμε πως θα υλοποιηθούν στο προσεχές μέλλον:
18. «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος» (ΠΑΑ 20142020), προϋπολογισμού 10.558.424,90 €
19. Η Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου (ΔΑΚ) Γέφυρας του Δήμου
Χαλκηδόνος (ΕΣΠΑ 2014-2020) προϋπολογισμού 674.138,00 €
20. Η ενεργειακή αναβάθμιση 3 ενεργοβόρων σχολικών μονάδων (Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου
Αθανασίου, Γυμνάσιο-Λύκειο Αδένδρου και ΕΠΑΛ Κουφαλίων) του Δήμου Χαλκηδόνος (ΕΣΠΑ
2014-2020) προϋπολογισμού 2.420.000 €
21. Η ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση και στέγαση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
προϋπολογισμού 3.500.000 €
22. Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Προχώματος της ΔΕ Κουφαλίων του Δήμου
Χαλκηδόνος» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, προϋπολογισμού 5.000.000 €
23. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κουφαλίων της ΔΚ Κουφαλίων της ΔΕ
Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, προϋπολογισμού
3.685.310,96 €
Επίσης, άλλα έργα υποδομής (αντιπλημμυρικών κτλ) υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν, με
επιτυχία και μετά από μεγάλη προσπάθεια, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του

Υπουργείου Υποδομών,
Μακεδονίας.

Υπουργείου

Εσωτερικών

και

της

Περιφέρειας

Κεντρικής

Απ’όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως η κριτική σχετικά με την ετοιμότητα και τη
συμμετοχή του Δήμου Χαλκηδόνος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και τη χρησιμότητά τους,
είναι άστοχη και εκθέτει όποιον προσπαθεί να την υποβαθμίσει, ειδικότερα δε, κάποιον που
δηλώνει Δημοσιογράφος και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος και θα έπρεπε να σέβεται το
αναγνωστικό κοινό τηρώντας τη δημοκρατική και δημοσιογραφική δεοντολογία.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το παρόν Δελτίο Τύπου θα σταλεί σε όλα τα Μέσα με τα
οποία συνεργάζεται ο Δήμος Χαλκηδόνος και όχι μόνο, ως απάντηση στη δημοσίευση του
koyfalianews.blogspot.com, καθώς ο κ.Θεοδοσιάδης συνηθίζει να δημοσιεύει τα Δελτία Τύπου
του Δήμου επεξεργασμένα, αφαιρώντας όσα μέρη του δεν του αρέσουν, προβάλλοντας με
αυτό τον τρόπο τη “δική του αλήθεια”, η οποία όμως απέχει από την αντικειμενική
παρασάγγας.
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