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Ε∆Ω Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ… ΧΟΡΕΥΟΥΝ
Ενέργειες πανικού και απόγνωσης από το ∆ήµαρχο κ. Σταµούλη, µε σκοπό να
καλύψει την αδυναµία και την ανεπάρκεια κατάρτισης του πρώτου προϋπολογισµού
της θητείας του.
Έτσι, µετά το «Βατερλώ» που υπέστη κατά τη συζήτηση του θέµατος της λήψης
δανείου τη ∆ευτέρα 8/6/2015 στο δηµοτικό συµβούλιο, προχωράει στην παράνοµη
πρόσκληση συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. Και είναι πέρα για
πέρα παράνοµη γιατί το δηµοτικό συµβούλιο είναι το ανώτατο θεσµικό όργανο του
δήµου και δεν αντικαθίσταται από κανένα άλλο όργανο, οι δε αποφάσεις του δεν
παρακάµπτονται από κανένα άλλο θεσµικό όργανο.
Για το συγκεκριµένο θέµα η ενέργεια του ∆ηµάρχου αποτελεί καταστρατήγηση του
κανονισµού λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου, αφού δεν επιτρέπεται µετά από
απόφαση συγκεκριµένου θέµατος από το δηµοτικό συµβούλιο να συνεδριάσει
οποιοδήποτε άλλο όργανο µε το ίδιο θέµα συζήτησης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
θα έπρεπε να είχε συνεδριάσει η Επιτροπή ∆ηµοτικής ∆ιαβούλευσης πριν από το
δηµοτικό συµβούλιο για το θέµα της λήψης δανείου. Η εκ των υστέρων σύγκλιση της
επιτροπής αποτελεί υποβάθµιση των µελών της και υποκρύπτει δόλο από την πλευρά
του κ. Σταµούλη, ο οποίος τελεί υπό πανικό και υποπίπτει σε απανωτά ολέθρια
θεσµικά λάθη.
Ουσιαστικά η απόφαση του κ. Σταµούλη να συγκαλέσει συνεδρίαση της ∆Ε∆ µετά
τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου για το ίδιο θέµα δεν συνάδει µε το θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας των οργάνων αυτών και αποτελεί θεσµική εκτροπή και
παράβαση καθήκοντος από πλευράς του.
Καλούµε τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης που θα παραβρεθούν στη
συνεδρίαση της ∆ευτέρας να µη συνεναίσουν σε καµία προτροπή του ∆ηµάρχου για
λήψη οποιασδήποτε απόφασης, αφού αφενός ο τίτλος του θέµατος αναφέρεται σε
«ενηµέρωση και συζήτηση περί σύναψης δανείου…» και εποµένως όχι σε λήψη
απόφασης, αφετέρου η κίνηση αυτή του κ. Σταµούλη υποκρύπτει δόλο και
υποβάθµιση των µελών.
Ο κ. Σταµούλης θα έπρεπε πρώτα να είχε πείσει τα στελέχη του για την ορθότητα
των πράξεων του, αφού όπως είδαµε στον τοπικό τύπο υπάρχουν πολλές ενστάσεις
από συνεργάτες του για τους χειρισµούς του στο συγκεκριµένο θέµα και ακολούθως
να σεβαστεί την προσωπικότητα των µελών της ∆Ε∆. Τίποτα από αυτά δεν έπραξε,
αφού πιστεύει ότι γνωρίζει τα πάντα και δεν χρειάζεται τη γνώµη κανενός. Εξάλλου
είχε τονίσει προεκλογικά ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός δηµοτικού
συµβούλου για να διοικήσει παρά µόνο τη συµµετοχή τους στο ψηφοδέλτιο ώστε να
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός.
Αυτή η αλαζονεία και η έπαρση που τον διακατέχει οδηγεί το δήµο πολύ πρόωρα
δυστυχώς στην επιτήρηση.
Μετά τα ψέµατα που είπε για το χρέος που βρήκε από τη διοίκηση µας, τα οποία
κατέρρευσαν πλήρως µετά την τεκµηριωµένη τοποθέτηση του τ. ∆ηµάρχου κ.
Μαρινάκη στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου την προηγούµενη ∆ευτέρα,

µετά την έκδηλη πλέον αδυναµία του να διοικήσει το δήµο, µε τις ενέργειες του ήρθε
πολύ γρήγορα η καταστροφή.
Για να καλύψει δε την έκδηλη πλέον διοικητική αδυναµία του, προχώρησε σε µια
συνέντευξη – παρωδία σε έγκριτη τοπική εφηµερίδα, όπου για άλλη µια φορά µε
ύβρεις και απειλές (σύµφωνα µε τις συµβουλές των παλαιοκοµµατικών αυλικών του)
επέρριψε τα βάρη στη διοίκηση Μαρινάκη.
Οι πειραµατισµοί και οι ψεύτικες υποσχέσεις αποκαλύφτηκαν πολύ σύντοµα και
ήταν κάτι για το οποίο είχαµε προειδοποιήσει έγκαιρα προεκλογικά τους συµπολίτες
µας.
Τώρα ο «αντιµνηµινιακός» ∆ήµαρχος είναι υποχρεωµένος να βρει λύσεις
αναπτυξιακές και όχι υφεσιακές όπως η λήψη δανείου ύψους 6.000.000 ευρώ.
Αυτά είχε υποσχεθεί προεκλογικά και υφάρπαξε τη ψήφο των πολιτών. Πρόοδο και
ανάπτυξη.
Όµως αντί της ανάπτυξης βλέπουµε ύφεση, αντί της προόδου βλέπουµε
οπισθοδρόµηση και παρακµή.
Πλήρης αποτυχία σε όλα τα επίπεδα, µε αποτέλεσµα την πολύ πρώιµη άσκηση
κριτικής από τους ίδιους τους δηµοτικούς συµβούλους του.
Η πραγµατικότητα για τον κ. Σταµούλη ήρθε πολύ γρήγορα να αποκαλύψει τις
µεγάλες διοικητικές αδυναµίες του.
Παρόλα αυτά φαίνεται ότι το…αφτί του δεν ιδρώνει και συνεχίζει τις συνεστιάσεις,
τους χορούς και τα πανηγύρια.
Εδώ ο δήµος χάνεται και αυτοί… χορεύουν στις 19/6/2015!
Τα σχόλια δικά σας…
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