ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ
Σμίνθη Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Περιφερειακοί σύμβουλοι!
Αγαπητοί συνάδερφοι δήμαρχοι!
Κύριε Διοικητά, κύριε Διευθυντά του Κέντρου Υγείας Εχίνου
Αγαπητοί συνάδερφοι σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι!
Καταρχήν θα ήθελα να Σας ευχαριστήσω που
ανταποκριθήκατε στη πρόσκληση μας και παραβρίσκεστε
κοντά μας στη τελετή ορκωμοσίας του δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου μας.
Πριν την σύντομη τοποθέτηση μου, θα ήθελα να μου
επιτρέψετε, εδώ ενώπιον Σας, να ευχαριστήσω τους χιλιάδες
συνδημότες μας, οι οποίοι μετά από έντιμη και δίκαιη
εκλογική αναμέτρηση, αποφάσισαν να δώσουν τα ηνία του
Δήμου στο συνδυασμό μας δηλαδή την ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Βέβαια δε πρέπει να παραλείψουμε και τους υπόλοιπους
συνδυασμούς της αντιπολίτευσης και να τους ευχαριστήσω για
την μέγιστη συμβολή τους σε ένα πολιτικό πολιτισμό που
επιδιώξαμε και εν τέλει καταφέραμε πριν και μετά την
εκλογική περίοδο.
Κυρίες και Κύριοι!
Εγώ και οι συνάδερφοι μου δηλώνουμε έτοιμοι να
αναλάβουμε
τη διοίκηση του Δήμου, γνωρίζοντας τις
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δυσκολίες που έχει ο Μαραθώνιος της επόμενης πενταετίας. Η
εποχή δύσκολη για όλους μας.
Η ευρωπαϊκή κρίση από την μια, η οικονομική κρίση
που δαμάζει τη χώρα μας από την άλλη, η διόγκωση της
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και η μειονεκτική θέση του
Δήμου μας αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό και την υπέρβαση που οραματιζόμαστε για το
Δήμο μας.
Έχοντας γνώση της όλης κατάστασης, είμαστε αισιόδοξοι
με την ομάδα μας πως θα τα καταφέρουμε. Όπως και πριν τις
εκλογές έτσι και τώρα δεν θριαμβολογούμε. Γνωρίζουμε τα
προβλήματα της περιοχής μας, τις προτεραιότητες και θα
προσπαθήσουμε όλοι μαζί, σε συνεργασία πάντα με τους
συναδέλφους της αντιπολίτευσης, εξαντλώντας κάθε νόμιμο
μέσο και δυνατότητα που παρέχεται σε ένα Καλλικρατικό
Δήμο να κάνουμε μερικά βήματα παραπέρα από εκεί που
έφθασαν με τις προσπάθειες του οι προηγούμενοι
συνάδερφοι δήμαρχοι.
Με γνώμονα το συμφέρον του συνδημότη μας, μακριά
από αλαζονεία, παρανομία ανισότητες και διακρίσεις θα
προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των
ανθρώπων μας, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που
μπορεί να έχει ο Δήμος μας.
Με το σύνθημα «Προσφορά Στον Πολίτη»
απευθυνθήκαμε στους συνδημότες μας πριν τις εκλογές.
Υποσχεθήκαμε αρκετά, αλλά όχι ανέφικτα. Σκοπός μας είναι η
βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη. Με σεμνότητα και
ταπεινότητα, βήμα - βήμα, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε
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τα προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας των
συνδημοτών μας.
Κύριες και Κύριοι,
Ο δρόμος που έχουμε να ακολουθήσουμε δεν είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα. Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια
μας επιθυμούμε και θα επιδιώξουμε την συνεργασία με την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους
υπόλοιπους Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού μας και
φυσικά με τους ίδιους τους πολίτες.
Απευθυνόμενος σε αυτούς θα ήθελα να δείξουν υπομονή
και κατανόηση, δεχόμενοι πάντα τις ιδέες, τις προτάσεις και
φυσικά την καλοπροαίρετη κριτική τους. Η πόρτα του Δήμου
θα είναι πάντα ανοιχτή και φιλόξενη. Βέβαια για να γίνουν
όλα αυτά προϋποθέτει την άριστη συνεργασία και με τους
συναδέρφους της αντιπολίτευσης, διότι τα προβλήματα της
περιοχής μας είναι κοινά.
Θα περιμένουμε με τις προτάσεις τους και την
καλοπροαίρετη κριτική τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων που έχουμε θέσει.
Τελειώνοντας, εμείς με την ομάδα μας είμαστε
αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε να
ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες των
συμπολιτών μας.
Σας ευχαριστώ όλους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ
Καπζά Τζεμήλ
Σμίνθη 29-08-2014
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