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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμα έργων για το
2020. Στη συνεδρίαση αναπτύχθηκε γόνιμος και δημιουργικός διάλογος με το σύνολο
σχεδόν των παρατάξεων να καταθέτουν προτάσεις.

Τα έργα για το 2020 ομαδοποιούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Στις αναπλάσεις, την
αναβάθμιση των υποδομών και την βελτίωση της καθημερινότητας.
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Έτσι περιλαμβάνονται έργα για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφαλούς
κυκλοφορίας, τις αναπλάσεις οδών και πλατειών, τις διανοίξεις οδών, τη συντήρηση,
επισκευή και αναβάθμιση σχολείων, τις αθλητικές υποδομές, τις προτάσεις από τις
συμμετοχικές διαδικασίες και τις μελέτες.

Οι τρεις μεγάλες ομάδες έργων του νέου προγράμματος είναι τα συμβασιοποιημένα έργα
με προϋπολογισμό 16,4 εκατομμύρια, τα έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης με
προϋπολογισμό 6,7 εκατομμύρια και τα νέα έργα με προϋπολογισμό 41,2 εκατομμύρια.

Για την Δημοτική Αρχή, όπως υπογράμμισε ο κ. Αρλέτος κεντρικό στόχο αποτελεί η
εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, για το οποίο υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο η
διαβεβαίωση χρηματοδότησής του. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα αναθεωρήσει το Γενικό
Πολεοδομικό και τις χρήσεις γης στο σύνολο του Δήμου και το οποίο είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Σκοπός του
είναι να αποτυπώσει τις ανάγκες της πόλης στη σύγχρονη εποχή.

Η Ενότητα Πολιτών

«Η αναγνώριση του ορθού πολιτικού σχεδιασμού της Δημοτικής μας Αρχής για ισόρροπη
κατανομή των πιστώσεων σε όλο το Δήμο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο τεχνικό πρόγραμμα
που έφερε προς ψήφιση η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Ιωαννιτών».

Αυτό ανέφερε στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού
Συμβουλίου ο επικεφαλής της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα», Θωμάς Μπέγκας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι με βάση τα όσα ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τόσο κατά τη
διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης,
αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα 16,5 εκ. ευρώ ενώ άλλα 6,7 εκ. είναι υπό
δημοπράτηση.

«Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί», σημείωσε.
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Παράλληλα, αναρωτήθηκε για ποια νέα έργα μιλά η Δημοτική Αρχή, όταν από τα συνολικά
40 εκ. ευρώ τα 25 αφορούν τον Μ. Δακτύλιο, τα 1,2 το ανοιχτό κέντρο εμπορίου και τα 2,2
το πάρκο πολιτισμού.

«Με αυτά τα δεδομένα μπορεί κανείς να μιλά για 'νέα έργα' 40 εκ. ευρώ; Όχι, ονοματίζονται
'νέα' για επικοινωνιακούς λόγους», τόνισε.

«Φαίνεται πάντως ότι σιγά-σιγά αναγνωρίζετε την 'αρχή της συνέχειας' της Διοίκησης.
Αναγνωρίζεται ο ορθός πολιτικός μας σχεδιασμός, διότι προφανώς, για να καταρτίζετε ένα
τόσο μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν πόροι. Προφανώς, υπάρχουν έτοιμες μελέτες.
Αποδεικνύεται λοιπόν η σωστή δουλειά που έγινε επί τη δικής μας διοίκησης καθώς και η
χρηστή οικονομική διαχείριση που προσφέρει το απαραίτητο εργαλείο για να γίνουν τα
έργα αυτά. Το χρήμα. Θα είμαστε εδώ άγρυπνοι φρουροί για να παρακολουθήσουμε την
εξέλιξή του», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μπέγκας.

Καλογιάννη - Νάτσης

Η εισήγηση της Τατιάνας Καλογιάννη, επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα_2023»,
ξεκίνησε με τη σωστή παρατήρηση πως το αρχείο excel των έργων του τεχνικού
προγράμματος είχε ένα λάθος: η στήλη με τους αύξοντες αριθμούς δεν αντιστοιχίζονταν
στις εγγραφές έργων και προϋπολογισμών. Έτσι, στα 193 κουτάκια των αυξόντων αριθμών
αντιστοιχούν πραγματικά 114 έργα...

Τι επεσήμανε με στυγνούς αριθμούς, η κ. Καλογιάννη: «Οι πραγματικές εγγραφές έργων και
μελετών ανέρχονται στις 129. Μετά την αφαίρεση των 15 διπλοεγγραφών, το Τεχνικό
Πρόγραμμα για το 2020, περιλαμβάνει 114 έργα! Χαρακτηρίζετε 72 έργα ως νέα έργα. Μετά
την αφαίρεση των 8 διπλοεγγραφών νέων έργων, προκύπτουν 64 νέα έργα. Μετά την
αφαίρεση και των 39, που ήδη, ήταν εγγεγραμένα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα
2019 προκύπτουν 25. Μετά την αφαίρεση και των 5 έργων που συμπεριλήφθηκαν στην
Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος Νοεμβρίου 2019, καταλήγουμε στα 20. Συνεπώς,
τα νέα έργα που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 20!». Ο προϋπολογισμός των
20 πραγματικά νέων έργων, τα οποία εγγράφονται για πρώτη φορά, ανέρχεται σε
30.344.130,00 ευρώ. Εάν, όμως, αφαιρεθεί το ποσόν των 24.790.000 που αφορά τον οδικό
άξονα «Βογιάννου – Πανηπειρωτικό», οι πόροι για τα 19 πραγματικά νέα έργα για το 2020
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ανέρχονται μόλις στα 5.554.130,00 ευρώ.

Άσκησε κριτική για την αφαίρεση από το προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα έργων, όπως η
αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΕΠΣΗΠ (για το οποίο η δημοτική αρχή
επικαλέστηκε ότι δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα της χρηματοδότησης, εφόσον το γήπεδο δεν
της ανήκει), για την μη πρόβλεψη πόρων για το έργο των LED κτλ. Κατέληξε
υποστηρίζοντας πως το τεχνικό πρόγραμμα δε διαπνέει όραμα και προσανατολισμός, ενώ
σημείωσε για τη χρηματοδότηση των έργων: «Επιλέγετε ως προτεραιότητα να αντλούνται
κονδύλια με ευκολία και χωρίς βάσανο και αποφεύγετε την άντληση κονδυλίων από
χρηματοδοτικές πηγές που απαιτούν κόπο και εντατική και υπεύθυνη εργασία
προετοιμασίας των φακέλων έργων υποψήφιων για χρηματοδότηση». Υπερψήφισε,
δίνοντας «ραντεβού» με τη δημοτική αρχή ένα χρόνο μετά...

Ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή» Λάζαρος Νάτσης,
ξεκίνησε την τοποθέτηση λέγοντας πως το πνεύμα του «Κλεισθένη» έχει διαποτίσει το
δημοτικό συμβούλιο και ο ίδιος ήταν πολύ συγκαταβατικός προς τη δημοτική αρχή... Αυτό το
ύφος ωστόσο, άλλαξε στην πορεία, όταν από την κουβέντα διαπίστωσε ότι το δημοτικό
συμβούλιο στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, για τα LED, εξουσιοδότησε τη δημοτική
αρχή να αξιοποιήσει το πρόγραμμα ELENA. Ο κ. Νάτσης εξεμάνη κατηγορώντας την
πλειοψηφία πως σχεδόν αλλοίωσε το περιεχόμενο της απόφασης. Κατά τα λοιπά, ο κ.
Νάτσης επανέλαβε την κριτική για το μικρό πραγματικό κομμάτι των νέων έργων, και
κατέληξε λέγοντας: «να δούμε τι θα γίνει την επόμενη περίοδο με το τετραετές
πρόγραμμα, εκεί είναι η ουσία για να κάνουμε τη διαφορά». «100 μέρες δε φτάσανε, να
φτάσουνε οι 300 μέρες για ένα σοβαρό τεχνικό πρόγραμμα» σημείωσε δίνοντας θετική
ψήφο.

Τσουμάνη- Πατσούρας

Το πρόγραμμα έργων καταψήφισαν ο Όλυ Τσουμάνη από την Λαϊκή Συσπείρωση
επισημαίνοντας ότι δεν περιέχει έργα για τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων
και ο Χρήστος Πατσούρας από την Αριστερή Παρέμβαση ο οποίος είπε ότι αποτελεί έκθεση
ιδεών χωρίς ιεράρχηση αναγκών.

Ο Δήμαρχος
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Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ κλείνοντας την συζήτηση και απαντώντας σε ζητήματα που
τέθηκαν και σε παρατηρήσεις που έγιναν από τους επικεφαλής των παρατάξεων και
δημοτικούς συμβούλους υπογράμμισε ότι το τεχνικό πρόγραμμα απαντά στα προβλήματα
της κοινωνίας.

«Τα έργα που έρχονται από το παρελθόν και είναι απαραίτητα για την περιοχή
περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα. Για μας το ζητούμενο δεν είναι αν πρόκειται για
παλιά ή νέα αλλά αν είναι χρήσιμα για τους συνδημότες μας», υπογράμμισε ο δήμαρχος.

Διευκρίνισε ότι το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που έχουν ήδη διασφαλισμένες
πιστώσεις και τόνισε ότι βασικός προσανατολισμός είναι η βελτίωση της καθημερινότητας
του πολίτη.

«Η μεγάλη πρόκληση είναι η βελτίωση της καθημερινότητας. Σ' αυτό είναι εστιασμένο το
νέο πρόγραμμα», επεσήμανε.

Για την Δημοτική Αρχή το μεγάλο ζητούμενο είναι η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος
σε ποσοστό μεγαλύτερο από ότι καταγραφόταν τα προηγούμενα χρόνια. Για να συμβεί αυτό
απαιτείται αύξηση της αποδοτικότητας και της συνεργασίας των υπηρεσιών,
εντατικοποίηση της δουλειάς όλων, αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν και
ωρίμανση μελετών.

Απαντώντας σε επικρίσεις ότι δεν υπάρχει ισόρροπη κατανομή στις δημοτικές ενότητες
τόνισε ότι «ισόρροπη ανάπτυξη δεν σημαίνει διαίρεση χρημάτων με αριθμό κατοίκων αλλά
ιεράρχηση των αναγκών».

Ο δήμαρχος έδωσε ακόμη απαντήσεις για το έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας που
περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως και για τον παραλίμνιο
ποδηλατόδρομο.

«Έχουμε διαφορά αντίληψης με την προηγούμενη δημοτική αρχή για την κεντρική πλατεία.
Σέβομαι τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμά του. Όμως η δική μας δημοτική
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αρχή εκτιμά ότι το αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού δεν ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες μεγάλης μερίδας πολιτών. Το θέμα της κεντρικής πλατείας θα έρθει ξανά προς
συζήτηση για να λάβουμε τις οριστικές μας αποφάσεις», τόνισε.

Για τον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο, ανέφερε ότι ένα μεγάλο τμήμα του διέρχεται από
κοινόχρηστους χώρους του ελληνικού δημοσίου και η συζήτηση για την παραχώρηση
αποδεικνύεται μέχρι τώρα τραυματική εμπειρία.
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