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«Είναι ατομική ευθύνη του κάθε δημοτικού συμβούλου η ψήφος του» υπερτόνισε
δηκτικά ο Δήμαρχος Αιγιαλείας στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στην μετα-covid εποχή, το βράδυ της Δευτέρας 29
Ιουνίου στέλνοντας ξεκάθαρο «μήνυμα» προς πάσα κατεύθυνση.
Ο κ. Καλογερόπουλος δεδομένων των νέων συσχετισμών μεταξύ των
παρατάξεων, επανέλαβε την αναγκαιότητα συνεννόησης και συνεργασίας όλων
των δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά
κατά την ενημέρωσή του προς το Σώμα, στο μείζον ζήτημα της αναγκαιότητας
της ταμειακής ευχέρειας όπου δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν
χρήση του ελαφρυντικού μέτρου, ώστε να είναι συνεπείς έναντι των υποχρεώσεών
τους, αποπληρώνοντας χρέη προηγούμενων ετών.
Επαναλαμβάνοντας σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται για δανεισμό αλλά για
προκαταβολή από τους ΚΑΠ χρήματα που θα επιστραφούν σε 72 ισόποσες
δόσεις, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας έθεσε τις εξής παραμέτρους όσον αφορά την
«παραφιλολογία» που έχει αναπτυχθεί επί του θέματος:
- Σε ότι αφορά τη διαδικασία είναι η εξής: Ο Δήμαρχος θα υποβάλλει το αίτημα
για τη διευκόλυνση που εάν κι εφόσον εγκριθεί τότε θα έρθει το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή από το Σώμα. Τότε λοιπόν ο κάθε δημοτικός
σύμβουλος θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του έναντι των πιστωτών,
επαγγελματιών, εργολάβων που τους οφείλει ο Δήμος χρήματα. Αυτά τα χρήματα
λείπουν από την τοπική αγορά! Πλέον του ενός εκατομμυρίου οφείλεται στους

συμπολίτες μας με ευθύνη προηγούμενων διοικήσεων του δήμου! Περισσότεροι
από 200 συμπολίτες κινδυνεύουν να μην πληρωθούν τα χρήματα που τους
οφείλονται από το 2014, το `15, το `16 και ούτω καθ’ εξής. Δεν είναι οφειλές της
παρούσας δημοτικής θητείας αλλά οφειλές προς τους συμπολίτες μας που έχουμε
την ευκαιρία να εξοφλήσουμε επαναφέροντας την αξιοπρέπεια του θεσμού του
δήμου!
- Σε ότι αφορά κάποιους που ονειρεύονται την επόμενη μέρα, χωρίς βεβαίως
κανείς να τους έχει διασφαλίσει ότι θα είναι οι επόμενοι Δήμαρχοι και
υποστηρίζουν ότι δεν θα ήθελαν να δεσμευτούν οι ΚΑΠ των επόμενων χρόνων ας
αναλογιστούν ότι το μεγαλύτερο μέρος χρονικά αφορά την παρούσα δημοτική
θητεία, οπότε την δική μας διοίκηση δεσμεύουμε ως επί το πλείστον προκειμένου
να ελαφρύνουμε την αγορά της πόλης και κυρίως να επανακτήσει ο δήμος τη
συνέπεια έναντι των οφειλετών τους.
Από την τοποθέτηση του Δημάρχου δεν έλειψε αιχμηρή αναφορά στο
«πανηγύρι» των παρατάσεων και την σκληρή γραμμή όσον αφορά τη διασφάλιση
του δημοσίου χρήματος. Αναφερόμενος στην πρωταρχική ανάγκη της παραγωγής
έργου στο δήμο έκανε γνωστό στο Σώμα πως για πρώτη φορά ο Δήμος
προχώρησε σε διάλυση δύο εργολαβιών κηρύσσοντας έκπτωτους τους
εργολάβους, αφού όπως τόνισε: «ευθύνη των αιρετών δεν είναι να προφυλάσσουν
τα συμφέροντα ημετέρων εργολάβων αλλά η άμεση και παραγωγική εκτέλεση
των έργων και η διασφάλιση του δημοσίου χρήματος, θέμα για το οποίο τίθενται
πλέον αυστηροί όροι».
Παράλληλα και με αφορμή τις ενέργειες που ήδη προχωρούν από το Νομικό
Πρόσωπο «Πολιτισμός –Παιδεία –Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία» του
Δήμου Αιγιαλείας για την πρόσληψη τριάντα ατόμων µε σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής & πλήρους απασχόλησης που θα
στελεχώσουν τα Κ∆ΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς

Σταθμούς ο Δήμαρχος ήταν σαφής πως η παρούσα δημοτική αρχή τηρώντας
αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια προχωρά μέσω ΑΣΕΠ στην στελέχωση των
δομών του δήμου, αφού όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η λογική του βολέματος
με ψηφοθηρικά κριτήρια πρέπει να εκλείψει».

