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Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 21 – 10 – 2019 ζητήθηκε από τις
Δημοτικές Παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη, το
κατεπείγον θέμα της έκδοσης ψηφίσματος για την επιχειρούμενη στο αναπτυξιακό
νομοσχέδιο, πλήρη απελευθέρωση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και
ηλεκτροφωτισμού, με ιδιώτες αναδόχους.

Για να γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Συμβουλίου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών, δηλαδή η
σύμπραξη και της Δημοτικής Παράταξης της πλειοψηφίας. Ο κ. Δήμαρχος όμως αρνήθηκε
να συναινέσει στην πρόταση των άλλων Δημοτικών Παρατάξεων, με αποτέλεσμα να μην
εγγραφεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη και φυσικά να μη συζητηθεί, αφού προηγήθηκε
ψηφοφορία και η πρόταση τις αντιπολίτευσης έλαβε 11 θετικές ψήφους και 10 αρνητικές
από την παράταξη του Δημάρχου.

Τι ακριβώς φοβήθηκε ο κ. Δήμαρχος και δεν επέτρεψε τη συζήτηση του συγκεκριμένου
θέματος, που αφορά σε μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου, η οποία
σχετίζεται με ζητήματα δημόσιας υγείας, ποιότητας ζωής, προστασίας του περιβάλλοντος,
εργασιακών δικαιωμάτων και αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου; Μήπως φοβήθηκε
διαρροές από την παράταξή του, κάτι που θα έδειχνε ότι δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο των
Συμβούλων του; Ή μήπως φοβήθηκε ότι η έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο,
κατά της προωθούμενη ρύθμισης θα κατατάξει το Δήμο Ηγουμενίτσας, στους
«αντικυβερνητικούς» Δήμους και θα διαρραγούν οι σχέσεις του με το κυβερνών κόμμα;

Τους δημότες βεβαίως δεν τους ενδιαφέρουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και οι κομματικές
ισορροπίες της παράταξης του κ. Δημάρχου. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι – με
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αποκλειστική ευθύνη του κ. Δημάρχου – χάθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί το σημαντικό αυτό
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις αλλαγές που θα
επέλθουν με το νέο νόμο.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να στηλιτεύσουμε την στάση Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης
του κ. Δημάρχου, απέναντι στην δική μας Δημοτική Παράταξη. Πέραν των ειρωνικών
σχολίων του κ. Δημάρχου, δεχθήκαμε επίθεση από Συμβούλους του, με φράσεις όπως
«ανεύθυνοι» και «γκεμπελιστές», την οποία ο κ. Δήμαρχος δεν καταδίκασε, αν και
προκλήθηκε δημόσια να το πράξει.

Η δική μας στάση απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις θα είναι ψύχραιμη και λογική. Ασκούμε
και θα ασκούμε τα καθήκοντά μας ως αντιπολίτευση με βάση την πολιτική κριτική πράξεων
και παραλείψεων της Δημοτικής Αρχής. Αν αυτό δεν μπορούν ή δεν θέλουν να το
καταλάβουν ορισμένοι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, τότε δεν έχουν κατανοήσει τη
λειτουργία των θεσμών της Τ.Α., παρά τη μακρόχρονη παρουσία τους στο χώρο. Εμείς από
την πλευρά μας δηλώνουμε ότι ουδέποτε θα αντικαταστήσουμε την πολιτική κριτική με τις
προσωπικές επιθέσεις, αλλά είναι η τελευταία φορά που ανεχόμαστε τέτοιου είδους
επιθέσεις από την παράταξη του κ. Δημάρχου.
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