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Το μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής, όπως η ίδια το έθεσε στην προεκλογική της
εκστρατεία, αλλά και από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της, η
καθημερινότητα, έχει ήδη χαθεί.

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Θωμά Μπέγκα, «Ενότητα Πολιτών Νέα
Γιάννενα», με αφορμή τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην προμήθεια των απαραίτητων
υλικών του εργοταξίου προκείμενου να αξιοποιηθούν οι εργαζόμενοι του προγράμματος της
κοινωφελούς εργασίας οι οποίοι, ελλείψει των υλικών αυτών, εδώ κι ένα μήνα δεν έχουν
αντικείμενο.

Αναφέρει αναλυτικά η παράταξη του κ. Μπέγκα:

«Δυστυχώς, σε έναν τομέα που ακουμπά άμεσα τις ζωές των συνδημοτών μας η υστέρηση
της Δημοτικής Αρχής είναι παραπάνω από εμφανής.

Κατεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών τους, οι δημότες αναγκάστηκαν να εκφράσουν
μέχρι σήμερα την αγανάκτησή τους για αυτά που συμβαίνουν στον τομέα της καθαριότητας,
όπου η εικόνα μιλά από μόνη της.
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Περιορίζονται όμως μόνο στην καθαριότητα οι αρμοδιότητες που έχουν οι τομείς που
εξυπηρετούν την καθημερινότητα στο Δήμο μας;

Με αφορμή τις αποφάσεις που έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή για την κατακύρωση των διαγωνισμών για κάποια υλικά του εργοταξίου έχουμε να
επισημάνουμε τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή γνώριζε ότι επίκειται η πρόσληψη εργαζομένων μέσω της κοινωφελούς
εργασίας εδώ και πολλούς μήνες και αιτήθηκε μάλιστα να ενισχυθεί με πάνω από 400
εργαζόμενους.

Η εμπειρία μας από τα προηγούμενα χρόνια έχει καταδείξει ότι η προσφορά αυτών των
εργαζομένων είναι σημαντική.

Αρκεί την ώρα που θα προσληφθούν να έχει προηγηθεί μια οργανωμένη κατανομή τους και
να έχουν διασφαλιστεί τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους.

Όφειλε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, ανεξάρτητα από το αν καθυστέρησε η πρόσληψη τους, να
έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών εργοταξίου
ώστε να αναπτυχθούν άμεσα τα συνεργεία για τις παρεμβάσεις στην πόλη και τις
κοινότητες.

Αντ' αυτού, με μεγάλη και εντελώς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δημοσιεύτηκε η πρώτη
προκήρυξη για μια ομάδα υλικών (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, ψυχρή άσφαλτος, πλάκες και
κράσπεδα πεζοδρομίου, πλαστικοί σωλήνες, οικοδομικά και υδραυλικά υλικά) μόλις στις 13
Μαΐου.

Φτάσαμε τελικά, 6 σχεδόν μήνες μετά την πρώτη προκήρυξη να ολοκληρωθούν οι
διαγωνισμοί για την προμήθεια των παραπάνω υλικών.
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Για μια δεύτερη και εξίσου σημαντική ομάδα υλικών (χρώματα, ξυλεία, αδρανή υλικά,
πλάκες - κυβόλιθοι, κολωνάκια και προστατευτικά διαχωριστικά) ο διαγωνισμός
προκηρύχθηκε πριν από λίγες μέρες στις 29 Σεπτεμβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους ολοκλήρωσης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, πότε
άραγε το εργοτάξιο θα προμηθευτεί τα παραπάνω υλικά;

Μήπως φτάσουν αφού έχουν αποχωρήσει οι εργαζόμενοι της κοινωφελούς εργασίας;

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πως εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί από την
κοινωφελή εργασία εδώ και ένα μήνα και μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών δεν έχουν κανένα αντικείμενο δραστηριότητας
αφού δεν υπάρχουν βασικά υλικά στο εργοτάξιο.

Ας απαντήσει λοιπόν η Δημοτική Αρχή, όχι σε εμάς αλλά στους δημότες. Ποιος ευθύνεται
για όλα αυτά;

Μήπως φταίει ξανά η κακή αντιπολίτευση που βάζει εμπόδια στο έργο της;

Θα αναλάβει για μια ακόμη φορά στα λόγια την πολιτική ευθύνη ο Δήμαρχος;»
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