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Κύριε ∆ήµαρχε, δια-
νύοντας το τελευταίο 
έτος της δεύτερης 
θητείας σας, θα 
θέλαµε να µας πείτε 
λίγα λόγια, για την 
πρώτη σας µέρα ως 
∆ήµαρχος Αστακού, 
το 1999 και ποιες 
είναι οι εξελίξεις 
στις οποίες οδηγή-
σατε το ∆ήµο και οι 
υποδοµές τις οποίες 
δηµιουργήσατε;
Όταν ανέλαβα τα 
καθήκοντα µου, ως 
πρώτος ∆ήµαρχος του 
νεοσύστατου Καπο-
διστριακού ∆ήµου 
Αστακού, επωµίστηκα, 
σχεδόν από το τίποτα, 
όχι µόνο την τυπική 
αλλά και την ουσιαστική 
ίδρυση και λειτουργία ενός 
∆ήµου.
∆ώδεκα πρώην κοινότητες 
έπρεπε να λειτουργήσουν ως 
µια πόλη, χωρίς να υπάρχει 
η παραµικρή υποδοµή, µε 
ένα ταµείο άδειο που διέθετε 
µόνο χρέη. Μάλιστα, αµέσως 
µόλις αναλάβαµε έκοψαν και 
το ηλεκτρικό ρεύµα και πλή-
ρωσα τη ∆ΕΗ για να µας το 
επανασυνδέσει. Αρµόδιος να 
κρίνει το έργο της ∆ηµοτικής 
Αρχής είναι ο απλός κόσµος 
του ∆ήµου. Πιστεύω πάντως 
ότι από τα σηµαντικότερα 
έργα της θητείας µου είναι:
Η ύδρευση όλων των 11 πρώ-
ην κοινοτήτων που στερού-
νταν το πολυτιµότερο αγαθό, 
το νερό, πλην των Βλυζιανών 
που µέχρι το τέλος της θητείας 
µου θα έχουν υδροδοτηθεί.
Η επίλυση του οικονοµικού 
προβλήµατος. Σήµερα στο 
ταµείο του δήµου υπάρχουν 
περισσότερα από 1 εκατοµ-
µύριο ευρώ. Οποιοσδήποτε 
εργολάβος ή προµηθευτής 
προσκοµίσει τα σωστά δικαι-
ολογητικά, πληρώνεται αµέ-
σως. Είµαστε ο µόνος ∆ήµος 
που πληρώνει µετρητοίς και 
περηφανευόµαστε για αυτό.
Η Μαρίνα ή «Καταφύγιο 
αλιευτικών σκαφών» για την 
υλοποίηση του οποίου υπάρ-
χουν ήδη δυο εγκρίσεις: 
Α) Η µία για την περιοχή από 
ΚΤΕΛ µέχρι Μπαστούνι (1,5 
εκατοµµύρια Ευρώ). Βρίσκε-
ται στο στάδιο των περιβαλλο-
ντικών µελετών.
Β) Η άλλη αφορά την περιοχή 
από ΚΤΕΛ µέχρι Λιβάνη. Ήδη 
έχει εγκριθεί το ποσό των 
1,7 εκατοµµυρίων ευρώ και 
επίκειται η δηµοπράτηση.
Έχουµε ήδη εξασφαλίσει την 
πίστωση και περιµένουµε την 
έγκριση της δηµοπράτησης 
για τα Σύγχρονα Σφαγεία που 
όµοιά τους δεν θα υπάρχουν 
στην Αιτωλοακαρνανία.
Έχουµε ήδη δηµοπρατηθεί τα 
έργα εσωτερικής οδοποιίας 
ύψους 500.000 Ευρώ για την 

ασφαλτόστρωση της Πόλης 
του Αστακού, έχει αναγγελθεί 
ο εργολάβος και εντός των 
ηµερών ξεκινούν οι εργασίες.
Έχει εγκριθεί το ποσό των 
500.000 ευρώ για την 
οδοποιία των υπολοίπων 
διαµερισµάτων.
Έχει εγκριθεί το ποσό των 
400.000 ευρώ για αγροτικούς 
δρόµους, έχει δηµοπρατηθεί 
και βαίνει προς υλοποίηση.
Επίσης έχει εγκριθεί το ποσό 
και έχει δηµοπρατηθεί η 
ασφαλτόστρωση από Αστακό 
προς Φυτείες-Κουβαρά (Νο-
µαρχιακό έργο).
Η δηµοπράτηση για την 
ασφαλτόστρωση του δρόµου 
Βασιλόπουλο-Βελά, ύψους 
200.000 ευρώ.
Η Μηχανοργάνωση των 
υπηρεσιών του ∆ήµου, το 
διπλογραφικό σύστηµα, η 
Ταµειακή Υπηρεσία, το Κέ-
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ), το πρόγραµµα κοινω-
νικής πρόνοιας «Βοήθεια στο 
σπίτι» και άλλα.
Πιστεύω ότι οι συνεργάτες 
µου κι εγώ δηµιουργήσαµε 
µια νέα σχέση µεταξύ ∆ήµου 
και πολιτών σε όφελος του 
πολίτη και µε γνώµονα την 
επίλυση των προβληµάτων 
του και τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής τους.
Πιστεύετε, κύριε ∆ήµαρχε, 
ότι µε τη λήξη της θητείας 
σας έχετε καταφέρει να 
φέρεται τον τόπο στο στάδιο 
της αυτοτροφοδοτούµενης 
ανάπτυξης;
Αυτό που έχουµε καταφέρει 
είναι η οικονοµική ευρωστία. 
Αρχίσαµε όλα τα µεγάλα έργα 
και πολλά ξεκινούν άµεσα. 
Ο τόπος µας αλλάζει µορφή 
και µε την ολοκλήρωσή τους 
ο ∆ήµος θα είναι στο στάδιο 
της αυτοτροφοδοτούµενης 
ανάπτυξης.
Επ’ ευκαιρίας των φωνών 
διαµαρτυρίας και των αι-
τηµάτων αυτονόµησης που 
υπάρχουν σε άλλους ∆ή-
µους. Περιγράψτε µας, κύ-
ριε ∆ήµαρχε, τις ενέργειες 
που κάνατε για να επιτύχετε 

την οµογενοποίηση 
του ∆ήµου, έτσι ώστε 
να µην υπάρχουν 
αµφισβητήσεις της 
σηµερινής δοµής του.
Τέτοιο θέµα στο ∆ήµο 
µας δεν υπήρξε και δε 
θα υπάρξει. Ο µεγάλος 
αριθµός των έργων και 
των παρεµβάσεών µας 
σε όλους τους τοµείς 
καθώς και η καθορι-
στική πολιτιστική µας 
παρέµβαση πέτυχε την 
οµογενοποίηση του 
∆ήµου µας και µάλιστα 
σε βαθµό που κανείς 
δεν περίµενε.
Ως δήµαρχος αυτού 
του τόπου για σχεδόν 
οχτώ χρόνια και ως 
έµπειρος και πετυ-

χηµένος επιχειρηµατίας, 
τι προοπτικές ανάπτυξης 
υπάρχουν για την περιοχή 
µας και πως µπορεί να επι-
τευχθεί αυτή η ανάπτυξη;
Στη διάρκεια των επτά χρό-
νων που πέρασαν δουλέψαµε 
και δουλεύουµε για την 
πραγµατική ανάπτυξη του 
τόπου µας.
Εµείς λέµε: Ιχθυοκαλλιέρ-
γειες όλες µαζί σε ένα πάρκο 
Ιχθυοκαλλιεργειών που θα 
δηµιουργηθεί στις νότιες 
Εχινάδες Νήσους για να 
εγκατασταθούν σε αυτό µόνο 
οι ήδη υπάρχουσες µονάδες.
Πλατυγιάλι: Βιοµηχανική 
περιοχή. Άξονας Αστακού 
Μύτικα αυστηρά για τουριστι-
κή ανάπτυξη. Αυτό το στόχο 
έχουµε και προς αυτή την 
κατεύθυνση δουλεύουµε.
Κύριε ∆ήµαρχε, για το 
βιολογικό καθαρισµό του 
Αστακού, από την πρώτη 
θητεία σας είχατε υποβάλ-
λει σχετική µελέτη στο 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, τώρα µε την 
απόφαση έγκρισης της χρη-
µατοδότησης του έργου, πιο 
είναι το χρονοδιάγραµµα 
ολοκλήρωσης του;
Για το έργο αυτό παρουσι-
άστηκαν πολλές δυσκολίες 
αλλά κατορθώσαµε και 
ξεπεράσαµε τα προβλήµα-
τα. Έχουν εγκριθεί 10,3 
εκατοµµύρια ευρώ και είναι 
προς δηµοπράτηση. Μέσα 
στην επόµενη τετραετία είναι 
βέβαιο ότι θα έχει ολοκλη-
ρωθεί.
Κύριε ∆ήµαρχε, πότε προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί 
το έργο της ανάπλασης της 
εισόδου της πόλεως και 
τι γίνεται µε το θέµα της 
ύδρευσης της;
Το έργο «Είσοδος Πόλης» 
προχωρά κανονικά χωρίς 
προβλήµατα. Είναι το έργο 
πνοής που θα αλλάξει τη µορ-
φή της πόλης µας. Υλοποιεί-
ται τώρα η Β’ φάση του έργου 
και µέσα στους επόµενους 2 
µήνες θα έχει ολοκληρωθεί. 
Επίσης στο επόµενο δίµηνο 

θα έχουν ολοκληρωθεί το 
πάρκο και η παιδική χαρά 
στην Πόλη µας.
Ποια είναι, κύριε ∆ήµαρχε, 
η κατάσταση στα 12 ∆ηµοτι-
κά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου 
µας και σε φάση βρίσκονται 
τα έργα του εξαγγείλατε στο 
προεκλογικό σας πρόγραµ-
µα;
Με το τέλος της 2ης τετραε-
τίας µου θα έχει υλοποιηθεί 
το 90% του προεκλογικού 
µας προγράµµατος σε όλα τα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.
Κύριε ∆ήµαρχε, σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται η δηµι-
ουργία της “Αναπτυξιακής 
εταιρίας” του ∆ήµου µας;
Η Αναπτυξιακή εταιρία 
δηµιουργήθηκε και µέχρι τις 

10 Απριλίου ολοκληρώνο-
νται όλες οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και θα αρχίσει να 
λειτουργεί.
Κύριε ∆ήµαρχε, είναι ση-
µαντική η δωρεά σας ενός 
ασθενοφόρου στο Κ.Υ. Αστα-
κού και για την οποία σας 
συγχαίρουµε. Θα θέλετε να 
µας πείτε τις ενέργειές που 
κάνατε ως ∆ήµος για την 
κοινωνική πρόνοια και την 
υποστήριξη δηµοτών µας 
που χρήζουν βοήθειας;
Γνωρίζετε ότι ο τοµέας αυτός 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες 
και είναι ένας ευαίσθητος 
τοµέας και οι δυνατότητες 
του ∆ήµου είναι δυστυχώς 
περιορισµένες. Το ποιο 
σηµαντικό είναι ότι στο ∆ήµο 

µας λειτουργούµε το πρόγραµ-
µα «Βοήθεια στο σπίτι» που 
προσφέρει πολύ σηµαντικές 
υπηρεσίες σε όλους όσους 
χρειάζονται βοήθεια.
Κλείνοντας κύριε ∆ήµαρχε, 
τι µήνυµα θα θέλατε να 
στείλετε µέσα από την εφη-
µερίδα µας στους δηµότες 
σας και τι θα θέλατε να τους 
ευχηθείτε; 
Το µήνυµα είναι ένα: Ας 
δουλέψουµε όλου µαζί για το 
καλό αυτού του τόπου και εδώ 
θα παραφράσω έναν Αµερι-
κανό Πρόεδρο: «Μη ρωτάς τι 
έκανε για σένα ο ∆ήµος, αλλά 
τι έκανες εσύ για το ∆ήµο».

Χρόνια Πολλά, Καλή Ανάστα-
ση, Υγεία και Χαρά σε όλους!

Η εφηµερίδα µας θεώρησε απαραίτητο και ανα-
γκαίο στο πρώτο της φύλλο να υπάρξει συνέντευξη 
του ∆ηµάρχου Αστακού κ. Πυθαγόρα Σαµαρά, 
που είναι ο και ο πρώτος ∆ήµαρχος του Καποδι-

στριακού µας ∆ήµου. Για το λόγο αυτό του θέσα-
µε τα παρακάτω, σηµαντικά κατά τη γνώµη µας 
ερωτήµατα και ο κος ∆ήµαρχος είχε την ευγενή 
καλοσύνη να µας απαντήσει. Πιστεύουµε πως οι 

απαντήσεις του θα βοηθήσουν τους ανθρώπους 
του ∆ήµου µας να ενηµερωθούν και να κρίνουν 
µε τον καλύτερο τρόπο τις δραστηριότητες του 
∆ήµου.

Πυθαγόρας Σαµαράς
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η
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