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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στην έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την ωρίμανση
του έργου ενεργειακής αναβάθμισης προχώρησε, όπως ήταν αναμενόμενο, η Οικονομική
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Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας, ο οποίος
παρουσίασε τους βασικούς άξονες της νέας προγραμματικής προκειμένου ο Δήμος να
αξιοποιήσει το χρηματοδοτικό εργαλείο του μηχανισμού ELENA για την ωρίμανση και την
δημοπράτηση του έργου χωρίς να έχει κανένα κόστος.

Όπως ανέφερε ο κ. Βάββας μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πρόδρομες εργασίες αλλά
απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. Μεταξύ αυτών είναι η αποτύπωση και η
καταγραφή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η εκπόνηση των φωτοτεχνικών υπολογισμών, η
εκτίμηση των φωτιστικών τεχνολογίας LED που παράγουν τουλάχιστον ισοδύναμο ή
καλύτερο αποτέλεσμα φωτισμού, ο φωτομετρικός έλεγχος, η εκτίμηση του κόστους του
έργου και της επακόλουθης εξοικονόμησης ενέργειας, η εκπόνηση της χρηματοοικονομικής
ανάλυσης μέσω της ανάπτυξης και σύγκρισης των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών
μοντέλων.

«Η ένταξη στο πρόγραμμα ELENA διασφαλίζει πως ο δήμος θα συνεχίσει να έχει μέσω της
Περιφέρειας και του Τεχνικού της Συμβούλου, υποστήριξη καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης
του έργου και για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών κατά τις φάσεις της
δημοπράτησης, της αξιολόγησης προσφορών, της κατακύρωσης και της συμβασιοποίησης»,
τόνισε ο κ. Βάββας.

Όπως είπε ο κ. Βάββας η ανάπτυξη του έργου θα προχωρήσει με Σύμβαση Ενεργειακής
Απόδοσης καθώς ο συγκεκριμένος τρόπος συνεπάγεται μηδενική οικονομική επιβάρυνση για
το Δήμο τόσο στη φάση της ωρίμανσης όσο και στην φάση της εγκατάστασης ενώ
ταυτόχρονα ο δήμος απαλλάσσεται από τα κόστη συντήρησης.

Ο Θ. Μπέγκας

Νωρίτερα η παράταξη «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» ύψωσε τους τόνους της κριτικής
της.
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Ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης, Θωμάς Μπέγκας, μαζί με τα
περισσότερα μέλη της παράταξης παρόντα στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ Ηπείρου
και έχοντας στο πλευρό του τα δύο μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκ μέρους της
παράταξης, Θωμά Γιωτίτσα και Δημήτρη Νάστο, παραχώρησε συνέντευξη τύπου
καταγγέλλοντας την αξιοποίηση των «αντιδημοκρατικών» μεθοδεύσεων Θεοδωρικάκου και
την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, την ανατροπή των συλλογικά ειλημμένων
αποφάσεων για το επίμαχο έργο του οδοφωτισμού και τέλος σκιές που σύμφωνα με την
αντιπολίτευση υπάρχουν στον όλο χειρισμό του έργου.

«Η πλήρης απαξίωση και ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου συνεχίζεται, χωρίς αιδώ»
από τη δημοτική αρχή τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης Θωμάς Μπέγκας.

«Λίγα 24ωρα μετά την πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση για τον οδοφωτισμό, έρχεται
πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύναψη σύμβασης για το
ίδιο έργο» τόνισε και πρόσθεσε ότι «η δημοτική αρχή απέδειξε ότι δεν προσπαθεί να
συνθέσει αλλά να επιβάλλει τις θέσεις της με κάθε τρόπο».

Ο κ. Μπέγκας κατηγόρησε ευθέως τη δημοτική αρχή ότι «για πρώτη φορά, απόφαση
δημοτικού συμβουλίου ανατρέπεται από απόφαση κατώτερου οργάνου» και κατήγγειλε τη
στάση της δημοτικής αρχής «που αποδεικνύεται ξανά αλλεργική στο διάλογο».

Η κριτική του στόχευσε και προσωπικά στο δήμαρχο και το προφίλ που έχει δημιουργήσει:
«Ο κ. Ελισάφ έχει κουράσει με το αφήγημα της εφαρμογής του προγράμματος της
παράταξης» τόνισε, λέγοντας ότι τα προγράμματα κρίθηκαν την πρώτη Κυριακή, όταν η
παράταξή του νίκησε.

«Η επικράτησή του με βραχεία κεφαλή τη δεύτερη Κυριακή, εμπεριέχει συγκεκριμένο
μήνυμα των συμπολιτών προς τον ίδιο για την όσο το δυνατόν πιο μεγάλη σύνθεση
απόψεων» συνέχισε ο κ. Μπέγκας.

Κατέληξε δε λέγοντας: «Η εικόνα της αυθεντίας που έχει πλάσει ο ίδιος για τον εαυτό του,
οδηγεί τον Δήμο σε λάθος μονοπάτια».
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Για το έργο καθαυτό, ο κ. Μπέγκας, όσο και ο κ. Γιωτίτσας, τόνισαν ότι είναι επιζήμιος ο
τρόπος που γίνεται, για το δημόσιο συμφέρον, και αφετέρου, παρακάμπτεται εντελώς η
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

«Δεν μπορεί να δίνει ο Δήμος λευκή επιταγή στην Περιφέρεια για δικό του έργο. Ειδικά
γιατί μέσω της λεόντιας σύμβασης καλούμαστε να εκχωρήσουμε τα ανταποδοτικά στον
εργολάβο για πολλά χρόνια» είπε ο κ. Μπέγκας.

«Διαπιστώνουμε ότι περιέργως απαλείφθηκε το κατασκευαστικό κόστος, από τη νέα
εισήγηση. Κατά τα λοιπά, είναι η ίδια εισήγηση που απορρίφθηκε από το δημοτικό
συμβούλιο. Ο κ. Ελισάφ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν μελέτες και για αυτό είναι
απαραίτητες οι προγραμματικές με την Περιφέρεια. Όλα είναι σε πλήρη ασάφεια» είπε
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γιωτίτσας καταφέρθηκε, όχι μόνο κατά των «όψιμων φίλων της δημοτικής αρχής στην
κυβέρνηση», αλλά και των υπολοίπων παρατάξεων της δημοτικής αρχής.

Eίπε ακόμα ότι η δημοτική αρχή έχει φέρει στην πόλη «τον πολιτικό σκοταδισμό.
Διαχωρίζουν τους δημοτικούς συμβούλους σε καλούς και κακούς, Γιαννιώτες και μη
Γιαννιώτες».

Κατέληξε τονίζοντας ότι το έργο είναι «απολύτως απαραίτητη παρέμβαση με πολλαπλά
οφέλη για τους δημότες. Αποδείξαμε με διαφάνεια και σεβασμό στους πολίτες, ότι έχουμε
ολοκληρωμένο σχεδιασμό», αλλά η δημοτική αρχή «επιχειρεί να φορτώσει την πόλη με
χαράτσι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για πολλά χρόνια».

Τέλος, ο κ. Νάστος μίλησε για «αντιδημοκρατική, επιζήμια και παράτυπη» εξέλιξη. «Πρώτη
φορά βλέπω τέτοια περιφρόνηση στις θεσμικές λειτουργίες. Είναι εφιάλτης η πολιτική του
δημάρχου για την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης».

H Τ. Καλογιάννη
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Σε ανακοίνωσή της η Τατιάνα Καλογιάννη επιτίθεται κι αυτή στη σύμπραξη της Δημοτικής
Αρχής, Ελισάφ, Γκόντα, Μπαρτζώκα τονίζοντας τα εξής:

1. Επιμένει να δηλώνει ότι δεν ξέρει ή δεν μπορεί να διοικήσει, αφού εκχωρεί σε άλλους τη
διοίκηση έργου, μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης σημασίας, του Δήμου. Το ίδιο συμβαίνει και
με άλλα έργα ή δράσεις του Δήμου μας.

2. Παραδέχεται ότι στην πολιτική της πρακτική δεν περιλαμβάνονται οι έννοιες:
συνεργασία και διάλογος. Έννοιες τις οποίες, όμως, υπερασπίζεται σθεναρά μόνο στα
άρθρα της και τις δημοσιεύσεις κηρυγματικού χαρακτήρα.

3. Ακυρώνει, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής -τεχνητής σύνθεσης και πλειοψηφίαςπρόσφατη απόφαση, για το ίδιο ακριβώς θέμα, του Δημοτικού Συμβουλίου, που
αντιπροσωπεύει πλήρως τη λαϊκή βούληση συνολικά.

4. Δεν ενδιαφέρεται εάν ο Δήμος, ως ο Κύριος του Έργου, δεν θα έχει καμία θέση, άποψη
και αποφασιστική κρίση, για το τι έργο θα κατασκευαστεί, με ποιές προδιαγραφές και τι
έργο θα παραληφθεί, από τον δήμο, μετά την αποχώρηση του αναδόχου.

5. Δεν τεκμηριώνει το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, στο οποίο βασίζεται το
προσδοκόμενο όφελος των συνδημοτών ελλείψει κανονικών μελετών, στοιχείο το οποίο
επιβεβαίωσε, με χθεσινές του δηλώσεις, και ο ίδιος ο Δήμαρχος.

6. Ο Δήμος και σε αυτό το έργο κομπάρσος, οι δημότες αμήχανοι αρμεγόμενοι θεατές!

Θεωρώντας, για τους δικούς της λόγους, η νυν δημοτική αρχή, ότι, αυτή η ίδια, είναι η μόνη
άξια να κρίνει τόσο τη σημασία των προβλημάτων, δηλαδή των δημοσίων θεμάτων, όσο και
την ορθότητα και την συγκριτική αξιολόγηση των επιλογών για την επίλυσή τους, ασκεί την
εξουσία με αποκλειστικά κύριο κριτήριο τις δικές της θέσεις και πεποιθήσεις. Δεν αναζητά
τον κοινό παρονομαστή με τις τεκμηριωμένες, αλλά διαφορετικές από τις δικές της, θέσεις
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και απόψεις με γνώμονα το κοινό όφελος. Απλώς, αποφασίζει και διατάζει. Δηλαδή,
λειτουργεί αυταρχικά».

Ο Λ. Νάτσης

Στην Οικονομική Επιτροπή τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Πολίτες
για την Ανατροπή» Λάζαρος Νάτσης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος
κατασκευής του έργου είναι ασύμφορος για τον δήμο και χαρακτήρισε πολιτικά λανθασμένη
την επιλογή της δημοτικής αρχής να επαναφέρει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.

Τι απάντησαν Αρλέτος – Βάββας

Απαντώντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιώργος Αρλέτος τόνισε ότι η
Δημοτική Αρχή ακολουθεί βήμα-βήμα όσα προβλέπει η νομοθεσία. «Δεν είναι κακό να
εφαρμόζουμε το νόμο, δεν είναι κακό να υπάρχουν πλειοψηφίες, δεν είναι κακό να υπάρχει
δημοτική αρχή που να θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμά της» τόνισε ο κ. Αρλέτος και
διευκρίνισε ότι μέσω της προγραμματικής σύμβασης θα ολοκληρωθούν οι μελέτες που έχει
ζητήσει η αντιπολίτευση να κατατεθούν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο αντιδήμαρχος Φώτης Βάββας απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης τόνισε ότι
το ζητούμενο για την δημοτική αρχή είναι να ωριμάσει και να ολοκληρώσει ένα μεγάλο έργο.

«Η Δημοτική Αρχή έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Είναι αυτή που ψηφίστηκε από τους
πολίτες και θα την κρίνουν για τα έργα της και για όσα υποσχέθηκε ότι θα υλοποιήσει. Λέμε
λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός μεγάλου και αναγκαίου έργου, με
σημαντικό θετικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς να στοιχίσει ούτε ένα
ευρώ στους πολίτες. Είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσει για την
προγραμματική σύμβαση και φιλοδοξούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι αντικείμενο της
συζήτησης το σύνολο των μελετών που έχει ζητήσει η αντιπολίτευση» υπογράμμισε ο κ.
Βάββας και κατέληξε ότι η τεχνική λύση είναι η καλύτερη με ένα μοντέλο που διασφαλίζει
την κατασκευή και την λειτουργία του έργου.
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