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Στην απόρριψη της ειδικής διοικητικής προσφυγής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών. «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ»,
«ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023», «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» και «ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ» κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
ΔήμουΙωαννιτών με θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών
και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», λόγω
εξέτασης της απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προχώρησε η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
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Μάλιστα ακύρωσε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκε το θέμα με
τίτλο: «Λήψη απόφασης για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την
επίσπευση της ενεργειακής αναβάθμισης αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου
Ιωαννιτών», η οποία ήταν αντίθετη από την αντίστοιχη της Οικονομικής Επιτροπής.

Θυμίζουμε ότι με νομοθετική παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών, Τ. Θεοδωρικάκου, κι
αφού η δημοτική αρχή είχε αποτύχει να λάβει την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου για να
προχωρήσει στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου
προκειμένου να προχωρήσει στην αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες
τεχνολογίας led μέσω του προγράμματος ELENA, η αρμοδιότητα πέρασε από το δημοτικό
συμβούλιο στην οικονομική επιτροπή, όπου η δημοτική αρχή έχει τεχνητή πλειοψηφία.

Εκεί η υπογραφή της σύμβασης εγκρίθηκε για να έρθει μια μεταγενέστερη απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιο να την απορρίψει.

Ωστόσο, στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης τονίζεται ότι ο νόμος πλέον
είναι ξεκάθαρος για το ποιο όργανο έχει την ευθύνη τέτοιων αποφάσεων κι από τη στιγμή
που αυτό είναι η Οικονομική Επιτροπή ισχύει η δική της απόφαση.

Στο αίτημα όμως των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για την ακύρωση της εν λόγω
απόφασης αναφερόταν και η προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου
αναμένεται να κριθεί οριστικά η τύχη της υπόθεσης.

Η παράμετρος όμως αυτή, φαίνεται ότι δεν «μέτρησε» για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η
οποία δεν έκανε δεκτή την προσφυγή.

Όπως αναφέρει πάντως στο σκεπτικό της, κατά της απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον
της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός
προθεσμίας τριάντα ημερών από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
γνώση αυτής.
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