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Διαγράφτηκε από τον Νίκο Γκόντα επειδή υπερψήφισε τον ισολογισμό του 2013

Ο άνθρωπος που για πολλούς "έπαιζε" ως ο επικρατέστερος να διαδεχτεί το Νίκο Γκόντα
μετά την ήττα στις εκλογές της άνοιξης βρίσκεται πλέον εκτός «Ανεξάρτητης δημοτικής
Πρωτοπορίας». Ο επικεφαλής της παράταξης προχώρησε σήμερα αιφνιδιαστικά(;) στη
διαγραφή του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Χήτου, τον οποίο μάλιστα καλεί και σε
παραίτηση από τη θέση του.

Αφορμή στάθηκε η διαφοροποίηση του κ. Χήτου από τη θέση της παράταξης στο θέμα του
ισολογισμού του 2013, τον οποίο και υπερψήφισε.

Η στάση αυτή του κ. Χήτου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σε μια σχέση η οποία
δεν περνούσε και τις καλύτερες περιόδους της.

Και σίγουρα δεν ήταν η αιτία αλλά η αφορμή. Ειδάλλως έκτος «Ανεξάρτητης Δημοτικής
Πρωτοπορίας» θα μπορούσε να βρεθεί και ο Νίκος Τσόλης που ψήφισε αντίθετα στο
Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά και στη μείωση των τελών σύνδεσης αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ.
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Γι' αυτό η απόφαση του κ. Γκόντα να «καρατομήσει» τον Βασίλη Χήτο ζητώντας του
μάλιστα και την έδρα, θεωρούταν αναμενόμενη καθώς το ρήγμα στις σχέσεις του Βασίλη
Χήτου με την παράταξή του είχε επέλθει εδώ και μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η στάση του κ. Χήτου θεωρήθηκε απαξιωτική από πολλά στελέχη
της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», καθώς ο ίδιος φαίνεται πως δεν τιμούσε με
την παρουσία του τις συνεδριάσεις της Δημοτικής ομάδας, ενώ για ορισμένους οι θέσεις
του μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν... ενοχλητικές.

Επιπλέον οι αρχηγικές τάσεις που είχε εκφράσει κατά καιρούς σίγουρα συνηγόρησαν στην
απόφαση του Νίκου Γκόντα να τον διαγράψει, αφού με αυτή τη κίνηση απομακρύνει ένα
πρόσωπο το οποίο αργά ή γρήγορα μπορούσε να θέσει θέμα ηγεσίας, αμφισβητώντας το
σημερινό επικεφαλής.

Μάλιστα από την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας μπορεί εύκολα να
βγει το συμπέρασμα ότι η παράταξη είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ευθεία σύγκρουση
με τον κ. Χήτο, ο οποίος με δημόσιες δηλώσεις του δεν είχε κρύψει την πρόθεσή του ακόμη
και για να ηγηθεί.

Το σίγουρο πάντως είναι πως με τη κίνησή του αυτή ο κ. Γκόντας μπορεί να έκλεισε το
δρόμο στον Βασίλη Χήτο να διεκδικήσει την ηγεσία της «Ανεξάρτητης Δημοτικής
Πρωτοπορίας» σίγουρα όμως του άνοιξε αυτόν που οδηγεί στη δημιουργία μιας άλλης
παράταξης, στην περίπτωση που ο ίδιος το επιθυμεί.

Από την άλλη οι πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι σίγουρο πως θα
καθορίσουν τη στάση πολλών στο κεντροδεξιό στρατόπεδο και γι' αυτό οι επόμενες ημέρες
αναμένονται με μεγάλη αγωνία.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, ο
επικεφαλής της παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ κ. Ν. Γκόντας ,
γνωστοποίησε την διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασίλειου Χήτου από την
Δημοτική ομάδα.Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας έχει ως εξής:
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Η εκ μέρους του κ. Χήτου υπερψήφιση του ισολογισμού και απολογισμού του 2013 κατά την
χθεσινή ψηφοφορία, περίοδο στην οποία συμπεριλαμβάνεται το έλλειμμα του 1,4 εκ. ευρω
από τα ταμεία του Δήμου, αποτέλεσε την αφορμή της διαγραφής του.

Χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των μελών της παράταξής μας, κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης, ενώ αρχικά ο κ. Χήτος άσκησε δριμεία κριτική στην Δημοτική Αρχή, για να
καταλήξει στην συνέχεια σε λευκή ψήφο, την οποία μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας
αντικατέστησε με υπερψήφιση του ισολογισμού – απολογισμού, υιοθετώντας με αυτή την
πράξη την λεηλασία των χρημάτων του Γιαννιώτικου λαού, που έγινε την συγκεκριμένη
περίοδο.

Η παράταξή μας θα αγωνισθεί για την αποκάλυψη και την τιμωρία των ενόχων απαιτώντας
την επιστροφή των χρημάτων στα ταμεία του Δήμου και δεν πρόκειται να δώσει
συγχωροχάρτι σε κανέναν έναντι οιουδήποτε ανταλλάγματος.

Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν προδοσία στους συμπολίτες μας που στήριξαν την παράταξή
μας, αναδεικνύοντάς την πρώτη δύναμη του 1ου Γύρου των εκλογών του περασμένου Μαΐου.

Για την μέχρι σήμερα συνεργασία ευχαριστούμε τον κ. Χήτο και απομένει στην διακριτική
του ευχέρεια να επιστρέψει την έδρα στην παράταξη η οποία τον ανάδειξε».
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