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ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το εγχείρημα της απλής αναλογικής στις εκλογές Δήμων και Περιφερειών που δοκίμασε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το μεγαλύτερο μέρος της αυτοδιοίκησης αντίθετο. Ακόμα και όσοι
συμφωνούσαν, έθεταν όρους και τόνιζαν τα προβλήματα της κυβερνησιμότητας.

Με την αλλαγή της κυβέρνησης, αφού όμως οι εκλογές είχαν γίνει με το νόμο της απλής
αναλογικής, ο νέος υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ότι μπορεί για να
διευκολύνει Δημάρχους που δεν είχαν την πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια.
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Και το έκανε με μια σειρά παρεμβάσεων, όπως η τεχνητή πλειοψηφία που έδωσε στις
παρατάξεις των δημοτικών αρχών στις διάφορες επιτροπές των Δήμων.

Τώρα έρχεται να προχωρήσει ένα ακόμα βήμα παρακάτω με μια Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου με την οποία δίνει τη δυνατότητα στις Οικονομικές Επιτροπές να
υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών
Συμβουλίων.

Σε ότι αφορά τα Γιάννενα, η διάταξη αυτή μοιάζει λυτρωτική για τη δημοτική αρχή ειδικά
για ένα θέμα για το οποίο έγινε πολύ κουβέντα.

Αυτό της αντικατάστασης των λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας led.

Θυμίζουμε ότι ενώ η πρόταση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει το έργο μέσω του
προγράμματος ELENA της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή,
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αλλιώς.

Δεν θα ήταν υπερβολή μάλιστα να πούμε ότι η απόφαση αυτή του Τ. Θεοδωρικάκου ήρθε και
ως αποτέλεσμα των όσων έγιναν στα Γιάννενα, αφού είναι γνωστό ότι ο Δήμαρχος,
Μωυσής Ελισάφ, μαζί και με μερικούς ακόμα συναδέλφους από μεγάλους Δήμους της
χώρας, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό, μεταφέροντάς του πιθανά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την απλή αναλογική και ζητώντας του λύσεις.

Μια τέτοια λοιπόν δόθηκε από τον Υπουργό ο οποίος προχωρά μεθοδικά στην κατάργηση
του νόμου της απλής αναλογικής, δίνοντας λύση στο θέμα της κυβερνησιμότητας,
αλλοιώνοντας όμως παράλληλα το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών κατά το
δοκούν.

«Ο καθένας με τα όπλα του», είχε πει προ λίγων ημερών ο Δήμαρχος, στην κοινή
συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει μαζί με τους Νίκο Γκόντα και Άρη Μπαρτζώκα,
μετά την αρνητική για τον ίδιο ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου στο θέμα των led.
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Κι από ότι φαίνεται στον «πόλεμο» αυτό ο κ. Ελισάφ, έχει με το μέρος του πολύ ισχυρά
όπλα που του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει πράξη τις προεκλογικές του εξαγγελίες χωρίς
να «προβληματίζεται» τόσο από την έλλειψη πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο μιας κι
αυτό χάνει όλο και περισσότερο την αίγλη αλλά και τη δυνατότητά του να αποφασίζει
συλλογικά για το μέλλον του Δήμου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
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