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Ανακοίνωση του Συνδυασμού «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Ο διαγκωνισμός επίδοξων… “νονών” που συνέβαλαν σε αυτό, προκαλεί θυμηδία…

Με την υπ’ αριθ. (ΑΔΑ: ΩΟ5846ΜΚ6Π-ΦΤΒ) απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
κας Όλγας Γεροβασίλη, δημοσιεύθηκε η περίληψη διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την
εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή και διαρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου για την στέγαση
των υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Αιτωλίας», εκτιμώμενης αξίας 2.487.772,08 (πλέον
ΦΠΑ 24%). Με την παραπάνω εξέλιξη λαμβάνει σάρκα και οστά ένα χρόνιο αίτημα 30 ετών
για την μετεγκατάσταση της Αστυνομικής Δ/νσης Αιτωλίας σε συνθήκες ευπρεπούς και
ανθρώπινης εργασίας.
Να υπενθυμίσουμε εδώ δύο πράγματα:
1. Στην ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας συμμετείχαν ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι (Υπουργείο,
Αρχηγείο, Δημοτικές Αρχές των τελευταίων χρόνων και όχι μόνο η τωρινή, συνδικαλιστές,
φορείς της πόλης και άλλοι) και ως εκ τούτου το να βγαίνουν κάποιοι σήμερα, στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ως “παπαγαλάκια” της Δημοτικής Αρχής, ότι κάτι τέτοιο έγινε μόνο
με τη δική τους συμβολή, μόνο… θυμηδία μπορεί να προκαλούν. Βεβαίως – βεβαίως οι
υποψήφιοι του κ. Καραπάνου επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν το όλο γεγονός προς ίδιον…
ψηφοθηρικό όφελος. Οψόμεθα…
2. Η συγκεκριμένη δημοπράτηση γίνεται υπό την παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σοβαρό,
υπεύθυνο, οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο και μάλιστα με πίστωση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 050/2018.
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Το εύλογο λοιπόν ερώτημα που προκύπτει ως απάντηση στους επίδοξους “νονούς”, είναι
πολύ απλό: Γιατί δεν έγινε η δημοπράτηση εδώ και 30 χρόνια και γίνεται τώρα και μάλιστα
σε εποχή ισχνών αγελάδων; Μπορεί κανείς να μας δώσει κάποια απάντηση στο προκείμενο;
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίστηκε η 7-5-2019 και
ώρα 13:00. Μέχρι τότε, ας κρατάμε και μικρό καλάθι, για όλους τους σωτήρες αυτού του
τόπου…

ΥΓ1. Εδώ και ένα χρόνο έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, προς την Ελληνική Αστυνομία, κτίριο για την στέγαση του Αστυνομικού
Τμήματος Αιτωλικού. Πού βρίσκεται η συγκεκριμένη υπόθεση; Η Δημοτική Αρχή έχει
κουνήσει το δακτυλάκι της για να πάρει μπρος;
ΥΓ2. Θα ασχοληθεί κανείς με την εμπλοκή που έχει προκύψει ως προς την ολοκλήρωση του
έργου επισκευής και του Δικαστικού Μεγάρου, καθότι δεν έχει διαβιβασθεί η αρχική
χρηματοδότηση, ή θα πιούμε κι αυτό τον καφέ σκέτο;
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