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ΠΥΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Επίθεση από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης δέχεται η δημοτική αρχή για την άρνησή
της να θέσει στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, εκτός ημερησίας διατάξεως, το
θέμα της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την
πανδημία του κορωνοϊού, όπως είχε προτείνει η «Λαϊκή Συσπείρωση», πρόταση που έγινε
αποδεκτή από το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου.

Η παράταξη «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» σημειώνει σε ανακοίνωσή της πως «ούτε η
κρισιμότητα της περιόδου που διανύει ολόκληρη η χώρα και ο Δήμος μας κατ' επέκταση,
στάθηκε ικανή να μεταβάλει την αλαζονική στάση της Δημοτικής Αρχής η οποία για μια
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ακόμα φορά απαξίωσε το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δημοτικού
Συμβουλίου».

Η παράταξη της πρώην δημοτικής αρχής σημειώνει πως «Μπορεί οι εφαρμοστικές
αποφάσεις να πρέπει να παρθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές του Δήμου ή και τα Νομικά
του Πρόσωπα, ωστόσο την πολιτική κατεύθυνση οφείλει να τη δώσει το Δημοτικό
Συμβούλιο, που είναι και το κυρίαρχο όργανο».

«Η παράταξή μας σταθερή στην άποψή της ότι θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην
προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την
πανδημία του κορωνοϊού, δέχτηκε να συζητηθεί το προτεινόμενο από τη Δημοτική Αρχή
θέμα προ ημερήσιας διάταξης, και το υπερψήφισε, τόνισε όμως ότι η Δημοτική Αρχή, για μια
ακόμη φορά, διακηρύσσει τη συναίνεση στα λόγια και όχι στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι
αποτελεί τον καλύτερο χειροκροτητή και εφαρμοστή της κατάργησης της απλής
αναλογικής και της βούλησης των πολιτών με το νόμο Θεοδωρικάκου» τονίζει η
ανακοίνωση.

Τέλος, η παράταξη του Θ. Μπέγκα ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εντός των
επομένων ημερών η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» θα καταθέσει ολοκληρωμένη και
κοστολογημένη πρόταση για λήψη μέτρων με στόχο την βοήθεια και ελάφρυνση των
συμπολιτών μας εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν από την πανδημία του
κορωνοϊού.

Η ανακοίνωση της παράταξης «Ιωάννινα_2023»

Η παράταξη «Ιωάννινα_2023» υποστηρίζει πως το θέμα του κορωνοϊού όφειλε να συζητηθεί
γιατί πρέπει να εναρμονιστεί και ο Δήμος μας με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου και τις υπόλοιπες σχετικές νομοθετικές πράξεις, από τις οποίες προκύπτουν
οι υποχρεώσεις κάθε Δήμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19. Επιπροσθέτως, η συνεδρίαση αυτή ήταν αναγκαία και για την
συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση του ποσού των 100.000€, που προήλθε από
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την έκτακτη κατανομή, του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποφυγή της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19, και την οποία αποδέχθηκε ο Δήμος μας στις 18/3.

Ωστόσο όπως τονίζει η παράταξη της Τ. Καλογιάννη: «ο Πρόεδρος όχι μόνο δεν αποδέχτηκε
την παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αλλά
μάλλον σε προσπάθεια πολιτικού αντιπερισπασμού έθεσε, ως ΕΗΔ, το θέμα για την
«κάλυψη εξόδων μίσθωσης ξενοδοχείων για άστεγους δημότες», τηρώντας την παράδοση
της δημοτικής αρχής να μην συνοδεύεται η εισήγηση αυτή από ουσιώδη στοιχεία, τα οποία
τεκμηριώνουν και το αναγκαίο και το έκτακτο... Από τα ανωτέρω, συνάγεται το
συμπέρασμα ότι η ανταπόκριση, με την οποία αντιμετωπίζει τα κρίσιμα θέματα η Δημοτική
Αρχή, συνεχίζει να είναι βραδεία. Με μόνο αποτέλεσμα να χάνεται κρίσιμος χρόνος για την
κοινωνία, τους επιχειρηματίες και την αγορά».

Τέλος, με αφορμή τη χθεσινή απάντηση του Προέδρου του ΟΚΠΑΠΑ, σχετικά με τη δωρεά
του ιδρύματος «Open Society Foundation», η παράταξη Καλογιάννη θέτει εκ νέου
ερωτήματα, όπως το αν τέθηκε υπ' όψιν των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο της σύμβασης
δωρεάς μεταξύ του δωρητή και του ΟΚΠΑΠΑ. Καλεί εκ νέου το Δήμαρχο να κοινοποιήσει
την επιστολή του Δημάρχου προς το ίδρυμα ιδιοκτησίας Soros.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Δια ανοιχτής επιστολής προς το Γιαννιώτικο λαό, η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» του
Δήμου Ιωαννιτών, επιτίθεται στη δημοτική αρχή της πόλης. Με ανοιχτή επιστολή που
υπογράφει η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Όλυ Τσουμάνη, καταγγέλλεται η
Δημοτική Αρχή πως «συνεχίζει τον αντιδημοκρατικό της κατήφορο και αξιοποιεί την
πανδημία για να εντείνει την επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα»...

Βασική κατηγορία της παράταξης του ΚΚΕ προς τη δημοτική αρχή είναι πως δεν έχει
προχωρήσει σε απολύτως κανένα μέτρο για την ανακούφιση των χιλιάδων
αυτοαπασχολούμενων που έχουν κλειστά καταστήματα.
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«Ούτε μισή απόφαση για όλους εκείνους που ενώ δεν έχουν πλέον εισοδήματα εξαιτίας των
μέτρων για τον κορωνοϊό καλούνται να πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη στο Δήμο, τέλη
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα που στοιβάζονται στις αποθήκες,
ενοίκια για κυλικεία σε κλειστά σχολεία, τέλη παρεπιδημούντων για ξενοδοχεία που
λειτουργούν με ένα πελάτη την ίδια στιγμή που τρέχουν οι διακανονισμοί σε τράπεζες, τα
ενοίκια, οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία κλπ.

Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για τα νέα ζευγάρια, τα οποία με το κλείσιμο των παιδικών
σταθμών συνεχίζουν να πληρώνουν τροφεία στο Δήμο, ή δίδακτρα στο Πνευματικό Κέντρο,
αλλά και να φοβούνται να κυκλοφορήσουν στην πόλη καθώς κοινόχρηστοι πολύσυχναστοι
χώροι δεν έχουν απολυμανθεί». σημειώνεται.

Η «εγκληματική απραξία» της Δημοτικής Αρχής έχει οικονομικό κίνητρο, τονίζει η «Λαϊκή
Συσπείρωση» το οποίο δεν είναι άλλο, από την υλοποίηση του «προϋπολογισμού
φορομπηξίας» των λαϊκών στρωμάτων, απέναντι στο οποίο η παράταξη του ΚΚΕ πρότεινε
να συζητηθεί στη συνεδρίαση της 30ής Μαρτίου του Δημοτικού συμβουλίου πακέτο
έκτακτων μέτρων ανακούφισης, το οποίο το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης
αποδέχτηκε, όχι όμως το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανακοίνωση τονίζει: «Μακάρι να ήταν η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή προχωρά σε
ευθεία παραβίαση της δημοκρατικής λειτουργίας του οργάνου. Οι αντιδημοκρατικές
συμπεριφορές ας αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους της
πόλης μας που στήριξαν με την ψήφο τους τις παρατάξεις της συμπολίτευσης ώστε να
βγάλουν συμπεράσματα για το χαρακτήρα όλων εκείνων που επικαλούνται τη δημοκρατία
στα λόγια και την καταργούν στην πράξη.

Το χειρότερο όμως είναι, η Δημοτική Αρχή που έχει 23,5 εκ ταμειακά διαθέσιμα, που δεν
έχει «χαραμίσει μισή αράδα» για διεκδίκηση πόρων από την κυβέρνηση, που δεν έχει
αμφισβητήσει ούτε λεπτό τον ανταποδοτικό χαρακτήρα και τη λειτουργία του Δήμου, τώρα
που δίνεται η δυνατότητα από το νόμο να προχωρήσει σε αναστολή των φόρων και των
τελών, παραπέμπει το αίτημα στις καλένδες. Βρέξει χιονίσει..οι Γιαννιώτες θα πληρώνουν
στο Δήμο!».
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Πολίτες για την Ανατροπή

Την αποχή της από την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων
ανακοινώνει η παράταξη «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή», εξαιτίας της άρνησης του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να προταχθεί η συζήτηση για την λήψη μέτρων από
τον Δήμο για την πανδημία του covid19.

«Θεωρούμε ότι, εφόσον το θέμα που εισηγήθηκε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» έγινε
αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης υποχρεώνει τον πρόεδρο να το
αποδεχτεί. Η παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή
από κανέναν» τονίζει η σχετική ανακοίνωση της παράταξης του Λ. Νάτση.

Και συνεχίζει: «Στην κρίσιμη περίοδο που περνάμε είναι πολύ σημαντικά και τα θέματα
δημοκρατίας τα οποία δεν μπορούμε να παραβλέπουμε. Ήδη έχουμε υποχρεωθεί από τις
περιστάσεις να υποστούμε όλοι μας αρκετές εκπτώσεις. Το θέμα αφορά όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο και όχι μόνο την δημοτική αρχή... Δηλώνουμε για άλλη μια φορά την αντίθεσή
μας στην μέχρι τώρα τακτική της δημοτικής αρχής και την καλούμε σε μια ουσιαστική
λειτουργία του Δήμου στο πνεύμα της απλής αναλογικής και όχι στις νομοθετικές ρυθμίσεις
του κου Θεοδωρικάκου».
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