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Συνάντηση με τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγρινίου
είχε την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός

Αντικείμενο της συνάντησης, στην οποία παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων. ήταν ο
απολογισμός της δημοτικής αρχής για την διετία που πέρασε καθώς επίσης η καταγραφή
των προβλημάτων στις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου και προτάσεις για την αντιμετώπισή
τους.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου στην εισαγωγική του ομιλία, αφού ευχαρίστησε τους προέδρους για
την συνεργασία έως σήμερα, ζήτησε να συνεχιστεί και να ενταθεί για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της καθημερινότητας αλλά και την προώθηση ζητημάτων που αφορούν κάθε
περιοχή.

« διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και πρέπει η προσπάθειά μας να είναι συνεχής,
ώστε με συνεργασία και σωστό συντονισμό να δίνουμε λύσεις και να κάνουμε ποιοτική την
καθημερινότητα των δημοτών μας.
Πιστεύω ότι, έως σήμερα η παρουσία του Δήμου, στις κοινότητες είναι αποδοτική μέσω των
υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, την τεχνική υπηρεσία αλλά και με το τμήμα
αυτεπιστασίας, με παρεμβάσεις σε όλες τις γωνιές του Δήμου.
Όπου υπάρχει ενεργοποίηση και πραγματικό ενδιαφέρον των προέδρων τα προβλήματα
αντιμετωπίζονται άμεσα και με το καλύτερο δυνατό τρόπο».
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αγρινίου, παρουσίασε το έργο και τις δράσεις της δημοτικής
αρχής μέσα από πέντε στόχους που τέθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων της.
Ειδικότερα, ο κ. Μοσχολιός αναφέρθηκε στην οργάνωση του νέου Δήμου, στην
αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, στην ορθολογική και χρηστή διαχείριση των
οικονομικών, στην κοινωνική πολιτική και την ένταξη και υλοποίηση έργων υποδομής.
«οποιοσδήποτε καλόπιστος κριτής, αυτής της πορείας μέχρι σήμερα, όσο σκληρός και
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κριτικά, να σταθεί απέναντι στη δημοτική αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί ότι και οι πέντε αυτοί
στόχοι ικανοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, παρά το γεγονός ότι είχαμε να
αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση και το νέο θεσμικό πλαίσιο του « Καλλικράτη».

Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε ο κ. Μοσχολιός στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου, το
οποίο αυτή την περίοδο είναι της τάξης των 167 εκ. ευρώ.
«αξιοποιήσαμε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και υλοποιούμε ένα κολοσσιαίο
πρόγραμμα, το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί θα επιλύει οριστικά, τα προβλήματα ύδρευσης,
αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και άλλα ζητήματα υποδομών».
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικό διάλογο με τους προέδρους όπου
συζητήθηκαν θέματα αντιμετώπισης της καθημερινότητας αλλά και καλύτερου συντονισμού.
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