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Το θέμα της έμπρακτης στήριξης του αγώνα που δίνει το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος και συνολικά το
Κέντρο σε όλη τη χώρα για να διατηρήσει το αυτοδιοίκητό του έθεσε ενώπιον του
Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της «Ενότητας Πολιτών, Νέα Γιάννενα», Θωμάς
Μπέγκας.

Όπως τόνισε «έχοντας συνεργαστεί, ως Δήμαρχος, στενά με το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος και
γνωρίζοντας την πολυδιάστατη προσφορά του, θεωρώ πως με την επιχειρούμενη αλλαγή
και μάλιστα μέσω αμφισβητούμενων μεθόδων (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) η
κυβέρνηση παρεμβαίνει περιέργως στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και βάζει σε περιπέτειες
έναν Οργανισμό που αποδεδειγμένα έχει επιδείξει έργο σε όλους όσους αφορά η υπόθεση
της απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης: στους συμμετέχοντες στα θεραπευτικά
προγράμματα, στους γονείς τους, στους εργαζόμενους και στους εθελοντές».
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Η θέση της Δημοτικής Αρχής όμως, όπως εκφράστηκε από το Δήμαρχο αλλά και
εκπροσώπους της σύμπραξης των παρατάξεων που την αποτελούν, δεν ήταν σε καμία
περίπτωση ξεκάθαρη απέναντι σε ένα φλέγον για τον τόπο ζήτημα, αφού παρέπεμψαν
διπλωματικά το θέμα στην έκδοση ενός κοινού ψηφίσματος, αποφεύγοντας να πάρουν
συγκεκριμένη θέση.

Στο ζήτημα της στήριξης των φοιτητών ο κ. Μπέγκας υπεραμύνθηκε των αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, θύμισε ότι ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο θέμα της
φοιτητικής μέριμνας και εξήγησε ότι από τη δική του Δημοτική Αρχή έγινε μια ειλικρινής
προσπάθεια να βρεθεί τρόπος ώστε ο Δήμος να σταθεί επικουρικά ενισχύοντας με το ποσό
των 80.000 ευρώ τους φοιτητές στα ζητήματα της στέγασης και της μετακίνησης.

Η απόφαση ήταν πολιτική, ειλικρινής και στη συνέχεια θα γινόταν η υπηρεσιακή
επεξεργασία για τον τρόπο υλοποίησης της.

Ο κ. Μπέγκας επανέφερε και το ζήτημα της ακύρωσης του διαγωνισμού των λαμπτήρων led,
υπενθυμίζοντας τη δέσμευση του Δημάρχου για εισαγωγή του θέματος άμεσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη ανοίξει την πρόσκληση προς τους Δήμους για
την ένταξη τέτοιων έργων στο ΕΣΠΑ ζητώντας να ενημερωθεί αν η Δημοτική Αρχή σκοπεύει
να καταθέσει κάποια πρόταση στη συγκεκριμένη πρόσκληση ή ο Δήμος κινδυνεύει να χάσει
ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των
πολιτών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής μας Αρχής ήταν να μεταπέσει η
χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου αντικατάστασης των λαμπτήρων με νέους
τεχνολογίας led, από τους ανταποδοτικούς πόρους στο ΕΣΠΑ.

Η απάντηση που πήρε από το Δήμαρχο ήταν ξανά γενική και αόριστη, χωρίς να διαφαίνεται
κανένας σχεδιασμός για εναλλακτική πρόταση για την υλοποίηση του έργου, παρά μόνο
αγωνία για την ακύρωση του διαγωνισμού.
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«Είναι σίγουρο ότι η απόφασή σας να ακυρώσετε ένα διαγωνισμό για ένα έργο
δημοπρατημένο, γνωρίζοντας μάλιστα ότι υπάρχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ θα κριθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν αποφασίσετε να φέρετε το θέμα προς συζήτηση. Εκεί θα
αποδειχτεί ότι με λανθασμένα ποσοτικά στοιχεία, χωρίς εισηγήσεις και με ελλιπή
αιτιολογία προχωρήσετε σε μια κατακριτέα απόφαση που λειτουργεί σε βάρος των
δημοτών», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μπέγκας.

Ο επικεφαλής της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα» στάθηκε ιδιαίτερα και στη συνέχιση
του προγράμματος ΤΕΒΑ, του μεγαλύτερου προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας που
διαχειρίστηκε ο Δήμος Ιωαννιτών επί της θητείας του, προσφέροντας στις αδύναμες
κοινωνικές ομάδες όλης της Π.Ε. Ιωαννίνων τα βασικά αγαθά για να επιβιώσουν στα χρόνια
της κρίσης.

Μια δράση ενταγμένη στο σχεδιασμό της Δημοτική μας Αρχής για τους συνανθρώπους μας
οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά και η οποία ωφέλησε περίπου 5.000 άτομα πήγε να περάσει
στα... ψιλά από τη Δημοτική Αρχή.

Τέλος, για το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων, ο κ. Μπέγκας υποστήριξε ότι
πρέπει να γίνει μιας εκτενής συζήτηση για την σύγχρονη, ολοκληρωμένη διαχείριση των
απορριμμάτων στην πόλη, τονίζοντας ότι η αποκομιδή είναι ένα μέρος του συνολικού
ζητήματος, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να ακολουθήσει το τοπικό ολοκληρωμένο
σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει εκπονηθεί, αξιοποιώντας με τον καλύτερο
δυνατόν τρόπο τον υπηρεσιακό μηχανισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου.
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