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Ο Δήμος Αρταίων έγινε η μία από τις πρώτες περιοχές που επισκέφτηκε ο νέος πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων βρέθηκε την Παρασκευή στην Άρτα στο πλαίσιο παρουσίασης του
στρατηγικού σχεδίου του Δήμου Αρταίων για την "έξυπνη πόλη" και ανταπέδωσε με τον
τρόπο αυτόν, τη στήριξη που του παρείχε στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο Χρήστος Τσιρογιάννης, γεγονός που τόνισε
καλωσορίζοντας το νέο πρόεδρο, ο Δήμαρχος της Άρτας.

Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου σχολίασε κατ' αρχάς ερωτηθείς
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την ιδιότητά του ως Δήμαρχος ενός περιφερειακού Δήμου. Είναι ο δεύτερος πρόεδρος μετά
τον Πάρη Κουκουλόπουλο από την Κοζάνη, που εκλέγεται στο ανώτατο αξίωμα του
ανώτερου συλλογικού οργάνου της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμαρχοι των
αστικών κέντρων δεν γνωρίζουν από αγροτική οδοποιία, από καθάρισμα ρεμάτων ούτε από
ΔΕΥΑ, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου, σημειώνοντας πως "η καρδιά της ΚΕΔΕ
χτυπά από την καρδιά της Ελλάδος". "Δεν έχουμε θάλασσα μόνο" σχολίασε λέγοντας πως
το πρώτο ραντεβού που έκανε ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αφορούσε τους ναυαγοσώστες. Οι
περισσότεροι Δήμοι της χώρας είναι περιφερειακοί Δήμοι αλλά η αποτελεσματικότητα της
ΚΕΔΕ θα προέλθει από το νέο ΔΣ και όχι μόνο από τη δική του καταγωγή, όπως σημείωσε.

Για το μεγάλο θέμα που απασχόλησε τις τελευταίες μέρες την πρωτοβάθμια Τοπική
Αυτοδιοίκηση, την τύχη του χρηματοδοτικού προγράμματος "ΦιλοΔημος", ο κ.
Παπαστεργίου επικαλούμενος ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών που ήταν και
αυτός που έριξε τη βόμβα ουσιαστικά κατά τη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, είπε πως θα
καλυφθούν από ένα νέο πρόγραμμα που θα λειτουργήσει από το 2020, όλα τα έργα,
ενταγμένα και μη στον "ΦιλοΔημο". Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται
στα 500 εκατ. ευρώ. Όσα έργα έχουν τις προδιαγραφές θα μπορέσουν να ενταχθούν στα
τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, στο ΕΣΠΑ. Ωστόσο σημαντικότερο στοιχείο που
ανακοινώθηκε δια στόματος Υπουργού Εσωτερικών, είναι πως η κυβέρνηση
προσανατολίζεται να καλύψει ένα αίτημα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης,
δημιουργώντας ένα διατομεακό των Υπουργείων, χρηματοδοτικό κορβανά για τους Δήμους
μόνο που θα είναι εντελώς ανεξάρτητο από τα ΠΕΠ που διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. "Μια
τομή πάει να γίνει από το Υπουργείο που ξαναφτιάχνει μια δομή, μια Διαχειριστική αρχή
για το ΕΣΠΑ" σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Από τις πρώτες κουβέντες με τον Υπουργό Εσωτερικών, έχει υπάρξει και η διαβεβαίωση για
τεχνική υποστήριξη των μικρών Δήμων της χώρας, μέσα από ένα μηχανισμό της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ). H EETAA θα δημιουργήσει ένα
μηχανισμό που θα ωριμάζει έργα, και το επόμενο διάστημα αναμένονται οι προσλήψεις
στελεχών για να έχουν κι οι ορεινοί Δήμοι τη δυνατότητα να ωριμάζουν μελέτες για το
ΕΣΠΑ.

Για το θέμα των ταμειακών διαθεσίμων, η ΚΕΔΕ επιμένει στη στρατηγική που ακολούθησε
και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν αντιδρούσε στην μεταφορά των αποθεματικών
Δήμων και Περιφερειών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σήμερα έχουν καταφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας περί τους 17 Δήμους πανελλαδικά όπως είπε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ και το αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό θα είναι
να αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των προσφυγών, οπότε
μέχρι τότε να ανασταλεί η απόφαση της κυβέρνησης για τα αποθεματικά διαθέσιμα.
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Τέλος, ερωτηθείς για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο κ. Παπαστεργίου υποστήριξε πως
η δέουσα πρακτική είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και δη της ανακύκλωσης στην πηγή,
ώστε να πηγαίνουν λιγότερα σκουπίδια στα εργοστάσια διαχείρισης των απορριμμάτων. "Η
διαχείριση των απορριμμάτων κοστίζει αυτό είναι δεδομένο, το πιο εύκολο είναι να
ανοίξουμε μια τρύπα και να πετάξουμε μέσα τα σκουπίδια. Οτιδήποτε άλλο έχει κόστος"
σημείωσε και κάλεσε τους Δήμους να δώσουν κίνητρα στους δημότες τους για να
ανακυκλώνουν κατά το δυνατόν περισσότερο.

Με τη λογική αυτή συμφώνησε και ο Δήμαρχος της Άρτας ο οποίος υποστήριξε πως στο
πλαίσιο του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ της Ηπείρου, θα προκριθεί η ενιαία τιμολογιακή
πολιτική στους 18 Δήμους της Ηπείρου, για τα σκουπίδια, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται
υπέρμετρα οι απομακρυσμένοι από το εργοστάσιο Δήμοι της Ηπείρου.
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