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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤEΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ομαδικά πυρά τόσο για τον τρόπο που επέλεξε να κινηθεί εν μέσω της πανδημίας η
Δημοτική Αρχή στο θέμα της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Δήμου και κυρίως
του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και σε ότι αφορά τη στήριξη πολιτών και επαγγελματιών
δέχτηκε από την αντιπολίτευση η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων στην πρώτη δια ζώσης
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιο το μεσημέρι της Δευτέρας, στην αίθουσα «Δ.
Χατζής».

Η Ενότητα Πολιτών
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«Ο κορωνοϊός άφησε τα σημάδια του και στη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών της
αυτοδιοίκησης, αφού μια σειρά νομοθετημάτων με την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών
έστησαν στο απόσπασμα τη δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση, υποβαθμίζοντας συντριπτικά
το ρόλο του κορυφαίου Συλλογικού Οργάνου, του Δημοτικού Συμβουλίου».

Αυτά, μεταξύ άλλων, τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο επικεφαλής της παράταξης
«Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», Θωμάς Μπέγκας, ανοίγοντας το χορό της κριτικής.

Παράλληλα επισήμανε ότι ενώ συνέβησαν όλα αυτά οι αντιδράσεις από κόμματα αλλά και
τα συλλογικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης ήταν «χλιαρές», ενώ σε ότι αφορά τη Δημοτική
Αρχή πρόσθεσε ότι έσπευσε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα νομοθετήματα αυτά
υποβαθμίζοντας τη λειτουργία των Οργάνων του Δήμου σε όλα τα επίπεδα.

«Η δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων κατέπεσε σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
μετατράπηκε σε δημοκρατία του «ναι» ή του «όχι», χωρίς αντιπαραβολή προτάσεων. Η
Δημοτική Αρχή διαφήμισε τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη
αλλά έμεινε εκεί, την ώρα που στους περισσότερους Δήμους η τηλεδιάσκεψη σε όλα τα
συλλογικά Όργανα λειτούργησε έγκαιρα, ενώ και οι δια ζώσης συνεδριάσεις, με τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων, έχουν ξεκινήσει προ πολλού. Δυστυχώς και σήμερα η αντίληψή σας
για τη δημοκρατία αποδεικνύεται στρεβλή, αφού δεν επιτρέψατε την παρουσία των ΜΜΕ
στη συνεδρίαση», τόνισε ο κ. Μπέγκας.

Τα μέτρα ανακούφισης

Ο επικεφαλής της παράταξης αναφέρθηκε αναλυτικά και στις ενέργειες που έκανε ή δεν
έκανε η Δημοτική Αρχή στην κατεύθυνση ανακούφισης πολιτών και επαγγελματιών λόγω
της πανδημίας.

«Στο διάστημα που βάλατε κι εσείς τη δημοκρατία σε καραντίνα, δεν κάνατε τίποτα άλλο
πέραν της εφαρμογής των μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για να ενισχύσετε τους
συμπολίτες μας. Ακόμα και τώρα η Δημοτική Αρχή είναι απούσα, χωρίς οργανωμένο σχέδιο,
την ίδια στιγμή που δεν προσπάθησε να συνεργαστεί και με άλλους φορείς της περιοχής
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όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Ιατρική Σχολή του προκειμένου να δράσει πιο
πολύπλευρα και αποτελεσματικά», σημείωσε αρχικά ο κ. Μπέγκας.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή πως αντί να εκμεταλλευτεί τον εγκλεισμό των
πολιτών και την απουσία κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους της πόλης προκείμενου να
βελτιώσει την καθημερινότητα του Δήμου, κατόρθωσε να την κάνει χειρότερη.

«Καθυστερήσατε χαρακτηριστικά να προκηρύξετε διαγωνισμός όπως αυτός της πλύσης
των κάδων και της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα την ίδια
ώρα που με ''όπλο'' τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου στήσατε μια φάμπρικα απ'
ευθείας αναθέσεων», επισήμανε ο κ. Μπέγκας.

Κλείνοντας την τοποθέτηση εκ μέρους της παράταξης «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα»
για το συγκεκριμένο θέμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Θωμάς Γιωτίτσας και Μάκης
Χρυσοστόμου, που είναι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, υπενθύμισαν την
κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις αρχές
Απριλίου με μια σειρά μέτρων ενίσχυσης και ανακούφισης πολιτών και επαγγελματικών
που, δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή δεν ασπάστηκε.

Η Τ. Καλογιάννη

Από την πλευρά της η Τατιάνα Καλογιάννη έκανε λόγο για μια συνεδρίαση που ήρθε μετά
από 126 μέρες στις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να λάβει έναν μεγάλο αριθμό
αποφάσεων, ορισμένων μάλιστα αρκετά σημαντικών, με διαδικασίες επιστολικής ψήφου,
ενώ στάθηκε κι αυτή στην έλλειψη αποφάσεων για την υλοποιήση της δεύτερης δέσμης
μέτρων που είχε υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή στην κατεύθυνση στήριξης πολιτών και
επαγγελματιών που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

«Οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν κι εσείς διαλέξατε τον εύκολο δρόμο της εφαρμογής των
μέτρων που καταγράφησαν στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης», είπε
μεταξύ άλλων.

3/6

«Πυρ ομαδόν» στην πρώτη «κανονική» συνεδρίαση
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 16:27 -

Ο Λ. Νάτσης

Ο Λάζαρος Νάτσης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή, έστω και αργά, να καταγράψει την
υφιστάμενη κατάσταση προκειμένου να υπάρξει ένας απολογισμός αλλά και ένας
προγραμματισμός για το μέλλον. «Πως θα χαράξουμε πολιτική αν δεν έχουμε τα στοιχεία
μέχρι σήμερα, τι λάβαμε, τι ξοδέψαμε, τι χάσαμε από έσοδα;», αναρωτήθηκε.

Τσουμάνη και Πατσούρας

Τέλος τόσο η Όλυ Τσουμάνη όσο και ο Χρήστος Πατσούρας, κατηγόρησαν τη Δημοτική
Αρχή για δια περιφοράς δημοκρατία, ενώ σε ότι αφορά τα μέτρα κατά της πανδημίας
τόνισαν ότι κινήθηκαν εκ του ασφαλούς στα μέτρα που περιγράφτηκαν στις αποφάσεις της
κυβέρνησης, αφήνοντας σε κακή κατάσταση την πόλη

H «συμπολίτευση»

Ο Νίκος Γκόντας, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας σημείωσε ότι
αυτοί που σήμερα φωνασκούν είναι οι ίδιοι που δεν επέτρεψαν να αντιμετωπίσει η πόλη τα
προβλήματα της καθημερινότητας. Η στείρα αντιπολίτευση κάνει κακό στην ίδια την πόλη,
υπογράμμισε ο κ. Γκόντας και καυτηρίασε την στάση τους και στο θέμα της ενεργειακής
αναβάθμισης.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» Άρης Μπαρτζώκας αναφέρθηκε σε θέματα
της ΔΕΥΑΙ κάνοντας γνωστό ότι σε στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική θα
αντικατασταθούν πυροσβεστικοί κρουνοί στο δίκτυο, θα καθαριστεί το σύνολο των
δεξαμενών (70) ενώ για την αντιμετωπίσει της κατάστασης στο βιολογικό θα γίνει
προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού. Έκανε γνωστό ότι για πρώτη φορά γίνεται
καταγραφή των υδρομέτρων και της κατανάλωσης στο βόρειο τομέα του δήμου ενώ
ανέφερε ότι θα αυξηθούν οι δόσεις των ληξιπρόθεσμων από 36 σε 72.

Τι απάντησε η Δημοτική Αρχή
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Απαντώντας στα αιτήματα για επιπλέον μέτρα στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας,
ο Αντιδήμαρχος Φώτης Βάββας, τόνισε ότι μελετώνται νέα μέτρα στο πλαίσιο και των
προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Παράλληλα ο
δήμος θα διεκδικήσει από την Κυβέρνηση πόρους ώστε να καλυφθεί μέρος των απωλειών
στα έσοδά του.

«Η Δημοτική Αρχή εξήντλησε όλα τα περιθώρια που υπήρχαν στο πλαίσιο της πρώτης
δέσμης μέτρων που ήδη έχουν αποφασισθεί» υπογράμμισε ο κ. Βάββας.

Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή στο
διάστημα της πανδημίας ήταν πανταχού παρούσα, παρότι ο Δήμος λειτουργούσε με το 40%
του προσωπικού.

«Δημιουργήσαμε ένα σχήμα για άμεση παρέμβαση και βοήθεια. Δεν υπήρξε ούτε ένας
πολίτης που ζήτησε βοήθεια και δεν ανταποκριθήκαμε. Η Πολιτική Προστασία ήταν σε
καθημερινή δράση, χορηγώντας όλα τα απαραίτητα υλικά. Το ότι στάθηκε η πόλη όρθια
συνέβαλε και ο Δήμος. Κι αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Ότι μπορούμε να χτίσουμε πάνω
στο καλό αποτέλεσμα» υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Παράλληλα ανέφερε ότι προχώρησαν όλες οι διαδικασίες για την ωρίμανση μελετών και
την υποβολή προτάσεων.

«Στα μέσα Μαρτίου ψηφιακά ήμασταν στο μηδέν. Καταφέραμε να λειτουργήσουμε όλα τα
όργανα του Δήμου με τηλεδιασκέψεις. Δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
γιατί είναι πολύ δύσκολος ο συντονισμός πενήντα περίπου ανθρώπων», ανέφερε ο
Δήμαρχος.

«Κάνουμε χρήση του νομοθετικού πλαισίου και κατηγορούμαστε. Το ίδιο συνέβαινε πάντα.
Χρήση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Πεποίθησή μου είναι ότι η απλή αναλογική
είναι αδιέξοδη έτσι όπως λειτούργησε. Και οδηγεί σε προβλήματα λειτουργίας της
αυτοδιοίκησης», τόνισε ο Δήμαρχος.
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Απαντώντας στις αιτιάσεις για αναθέσεις την περίοδο της πανδημίας υπογράμμισε ότι
έγιναν σύμφωνα με όλες τις νομοθετικές διατάξεις για να αντιμετωπιστούν σοβαρά
προβλήματα, όπως το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων, η προμήθεια αντισηπτικών, οι
απολυμάνσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ελήφθη η απόφαση για την ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων η
οποία προχωρά με διαγωνιστική διαδικασία.

Αναφερόμενος στην πιλοτική πεζοδρόμηση της παραλιμνίου ανέφερε ότι κάλυψε την
ανάγκη των πολιτών για περπάτημα και ποδηλατοβόλτα ειδικά μετά την καραντίνα, όπου η
ανάγκη για έξοδο ήταν μεγάλη.

«Το διάστημα αυτό δεν είχαμε φοιτητές, δεν είχαμε τουρίστες και ο καιρός δεν βοήθησε.
Προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα όμως το παραλίμνιο δεν μπορεί να αποτελεί ένα
ατελείωτο πάρκινγκ», τόνισε ο δήμαρχος.

Ακόμη έκανε γνωστό ότι θα γίνει και στα Γιάννενα επίσημη παρουσίαση του προγράμματος
«Α. Τρίτσης» για το οποίο ήδη ο δήμος ετοιμάζει προτάσεις προς ένταξη.
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