ΑΔΚΝ Αποχωρεί επίσημα από τη συνδιοίκηση με βαριές κατηγορίες προς το δήμαρχο
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Ασκώντας σκληρή κριτική προς το δήμαρχο Ναυπακτίας και κυρίως για τις πρακτικές που
ακολουθεί στη λήψη αποφάσεων, η ΑΔΚΝ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία κάνει
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γνωστή την αποχώρησή της από τη συνδιοίκηση του δήμου Ναυπακτίας, μετά και τη
συγκέντρωση μελών της την προηγούμενη Κυριακή. Αναλυτικά αναφέρει σε αυτή:

“Συγκλήθηκε την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2019 στη Ναύπακτο συνδιάσκεψη των μελών της
ΑΔΚΝ με δύο βασικά θέματα για συζήτηση:
1. Τον απολογισμό δράσης της ΑΔΚΝ
2. Τις προοπτικές της ΑΔΚΝ

Για τα δύο αυτά θέματα έγινε εισήγηση από τον επικεφαλής της παράταξης και πρώην
δήμαρχο Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ και ακολούθησε ευρεία ανταλλαγή απόψεων από τα
στελέχη της Παράταξης.

Σχετικά με το πρώτο θέμα η συνδιάσκεψη ομόφωνα:

α) Ενέκρινε τη μέχρι σήμερα δράση της παράταξης από θέση διοίκησης ή από τη θέση της
αντιπολίτευσης και αξιολόγησε ως πολύ θετικό το έργο της και το πολιτικό της αποτύπωμα
στην κοινωνία της Ναυπακτίας.

β) Αποφάσισε να αποκαταστήσει άμεσα και να εντείνει τις δημοκρατικές διαδικασίες στη
λειτουργία της παράταξης, οι οποίες λόγω του covid-19 ατόνησαν με εμφανή τα
αποτελέσματα από το έλλειμμα της συλλογικότητας. Ταυτόχρονα να προβεί σε μεγάλο
άνοιγμα στην κοινωνία που αναζητά διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα, η συνδιάσκεψη έκανε λεπτομερειακή ανάλυση των δεδομένων
της δίχρονης συνεργασίας με την δημοτική αρχή Γκίζα και κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

Α. Την διακοπή της συνεργασίας της με την διοίκηση Γκίζα για τους παρακάτω βασικούς
λόγους, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στην εισήγηση του επικεφαλής της ΑΔΚΝ και την
ευθύνη των οποίων έχει αποκλειστικά ο δήμαρχος Ναυπακτίας.
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1. Παρά τη συμφωνία που προέβλεπε ότι όλα τα μεγάλα θέματα του δήμου να
συζητιούνται πριν από κάθε δημoτικό συμβούλιο με τους τρεις επικεφαλής των
συνεργαζόμενων παρατάξεων (Γκίζας-Μπουλές-Τσουκαλάς) μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία
συνεργασία με τον επικεφαλής της ΑΔΚΝ Γιάννη Μπουλέ
2. Παρά τη συμφωνία ότι η κάθε παράταξη εκπροσωπείται από τον επικεφαλής της ο
δήμαρχος μεθοδικά και σχεδιασμένα παρακάμπτει τον επικεφαλής της ΑΔΚΝ και επιλέγει
για συνομιλητές τους Δημοτικούς συμβούλους της ΑΔΚΝ με απώτερο στόχο τη δημιουργία
προβλημάτων στο εσωτερικό της παράταξής μας.
3. Παρά τη συμφωνία, πριν από κάθε δημοτικό συμβούλιο να προηγείται προσυμβούλιο
με πολύ καλή προετοιμασία και διεξοδική συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
με ευθύνη του δημάρχου τα προσυμβούλια έχουν καταργηθεί. Στα λίγα που έγιναν μέχρι
σήμερα δεν εφαρμόστηκαν ομόφωνες αποφάσεις που πάρθηκαν. Με τον τρόπο αυτό μας
φέρνουν στο δημοτικό συμβούλιο προ τετελεσμένων.
4. Παρά τη συμφωνία ότι οι εντεταλμένοι σύμβουλοι στις Δημοτικές Ενότητες Αντιρρίου
και Πυλλήνης έχουν την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία τους οι περισσότερες αναθέσεις
των εργασιών γίνονται από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος με πλήρη γνώση και κάλυψη
του δημάρχου.
5. Για τις προμήθειες των tablets και Χαρτιού Α4 που συζητήθηκαν στο δημοτικό
συμβούλιο είχαμε παραπλανητική ενημέρωση από το δήμαρχο και τον κ. Τσουκαλά.
6. Τα αντισταθμιστικά από τη ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΕ τα διαπραγματεύθηκε ο δήμαρχος με
τον Αντιδήμαρχο περιβάλλοντος. Η παράταξή μας δεν είχαμε καμία συμμετοχή.
7. Για όλες τις αλλαγές που έγιναν από το δήμαρχο στο προσωπικό του δήμου και
οδήγησαν στην σημερινή χαώδη κατάσταση δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Όμως η δημοτική
αρχή για ευνόητους λόγους διακινεί έντεχνα την πληροφορία ότι έγιναν από απαίτηση του
επικεφαλής της ΑΔΚΝ.
8. Για τα μεγάλα έργα που σχεδιάζονται, όπως το Τούνελ κάτω από το Κάστρο, ο
επικεφαλής της ΑΔΚΝ δεν είχε καμία ενημέρωση. Πρόθεση και στόχος του δημάρχου ήταν
να οδηγήσει τους συμβούλους της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας σε δημόσια
διαφωνία και ρήξη.

Αναφερόμαστε στις παραπάνω ενδεικτικές πρακτικές του δημάρχου για να γνωρίσει η
κοινωνία ότι ο δήμαρχος δεν θέλει τη συνεργασία. Αυτό που πραγματικά επιδιώκει είναι η
διάλυση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας και η αφομοίωση των δημοτικών
της συμβούλων. Πιστεύει ότι μαζί με τους συμβούλους της παράταξης του Ντίνου Τσουκαλά
θα έχει την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο και θα αποκτήσει εκλογικό πλεονέκτημα
στις εκλογές του 2023.

Οι εκλογές του 2023 είναι το μόνο που ενδιαφέρει τον δήμαρχο από την πρώτη ημέρα που
ανέλαβε τα καθήκοντά του.
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Για το λόγο αυτό δεν είχε τον παραμικρό ενδοιασμό, την περίοδο που η Ανεξάρτητη
Δημοτική Κίνησης Ναυπακτίας και ο επικεφαλής της δούλευαν για τα έργα του Λιμενικού
Ταμείου, αυτός να προτείνει σε δύο δημοτικούς μας συμβούλους να εγκαταλείψουν την
παράταξή τους και να προσχωρήσουν στην ομάδα του δημάρχου ως υποψήφιοι για τις
εκλογές του 2023.

Είναι δύσκολο να κατανοήσει κάθε καλόπιστος πολίτης το έλλειμμα πολιτικής ηθικής από
τον πρώτο πολίτη του δήμου μας.

Αφού λοιπόν ο δήμαρχος επέλεξε αυτόν το δρόμο, ας τον ακολουθήσει μόνος του. Η
Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ναυπακτίας δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτόν τον πολιτικό
κατήφορο.

Διακόπτουμε τη μέχρι σήμερα συνεργασία και ως παράταξη θα ασκούμε τα καθήκοντα που
μας ανέθεσε η κοινωνία μέσω του δημοτικού συμβουλίου.

Με όλες μας τις δυνάμεις τα μέλη και οι φίλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
Ναυπακτίας θα παλέψουμε για να φτάσει σε κάθε δημότη το μήνυμα της παράταξής μας.

Από πολιτικό ήθος έχει ανάγκη η κοινωνία μας όχι από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις
σαν αυτές που απορρέουν σήμερα από το δημαρχείο Ναυπάκτου”.

Ναύπακτος 21-9-2021

Το Γραφείο Τύπου της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας
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