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ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Προκαλεί τουλάχιστον μεγάλα ερωτηματικά ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε η Δημοτική
Αρχή του Μωυσή Ελισάφ να αντιμετωπίσει το θέμα της αντικατάστασης των φωτιστικών
του Δήμου με νέα τεχνολογίας LED.
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Αφού δεν έπεισε ποτέ κανέναν για τους λόγους που προχώρησε στην ακύρωση ενός
έτοιμου προς δημοπράτηση διαγωνισμού που βρήκε από την προηγούμενη διοίκηση του
Δήμου κι ενώ στα τέλη Οκτωβρίου δεσμευόταν πως σε 90 μέρες όλες οι μελέτες θα είναι
έτοιμες, έφτασε μόλις προχθές σε μια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία
καλούταν να δώσει εν λευκώ τη διαχείριση στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Έτσι, χωρίς στοιχεία, χωρίς ενημέρωση και χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προφανώς οι 90 μέρες παρήλθαν εδώ και καιρό κι αν τα χρονοδιαγράμματα είναι κάτι που
συνηθίζουν πολλές διοικήσεις να μην τηρούν κατά γράμμα, δεν υπάρχει δικαιολογία για την
επιπολαιότητα που έδειξε η Δημοτική Αρχή, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα για το οποίο
υπήρξε μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση στις αρχές της θητείας της.

Με απλά λόγια η πλήρης απουσία απαραίτητων στοιχειών προς τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής στη συνεδρίαση της Τρίτης, έφερε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης,
ενώ η επιστολή της Περιφέρειας η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά από το Δήμο πρώτα να
υπογράψει την προγραμματική σύμβαση και μετά να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της
μελέτης, θεωρήθηκε απαράδεκτη.

Ανέφερε χαρακτηριστικά η επιστολή:

«Σε απάντηση της επιστολής σας με αρ.πρωτ. 22661/2210/04-05-2020, αναφορικά με
στοιχεία ωρίμανσης του ενεργειακού προγράμματος ELENA που αφορούν τον Δήμο σας, θα
προετοιμάσουμε και θα αποστείλουμε τεκμηριωμένα στοιχεία της καταγραφής του
υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, εμπεριστατωμένο χρηματο-οικονομικό μοντέλο
καθώς και στοιχεία του υπό εξέταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού LED που προτείνεται.
Τα πλήρη στοιχεία της ανωτέρω ωρίμανσης θα είναι διαθέσιμα σε εσάς μετά την
μεταξύ ημών υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης για το έργο».

Κάπως έτσι φτάσαμε στην αναβολή του θέματος για την επόμενη Τρίτη, άσχετα αν για
επικοινωνιακούς και μόνο λόγους η Δημοτική Αρχή με δελτίο τύπου αναφέρει ότι πρόκειται
για συνεχιζόμενη συνεδρίαση.
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Πολλά ερωτηματικά

Από αυτά που έγιναν πάντως γνωστά τίθενται μια σειρά ερωτημάτων που σίγουρα πρέπει
να απαντηθούν πριν την όποια απόφαση.

Αρχικά, πως προέκυψε ο προϋπολογισμός, έστω ενδεικτικός, των 19,7 εκ. ευρώ;

Γιατί οι λαμπτήρες ενώ τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα όσα έλεγε η Δημοτική Αρχή ήταν
περίπου 33.000 έφτασαν έτσι, χωρίς μελέτη, στις 17.000;

Είναι σωστός ο υπολογισμός του οφέλους από την εξοικονόμηση ενέργειας μιας και αυτός
φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των χρημάτων που δαπανά ο Δήμος στη ΔΕΗ, όταν
σε αυτά για παράδειγμα είναι και το ρεύμα για τα αντλιοστάσια; Θα γίνουν κι αυτά LED;
Φυσικά και όχι.

Και τέλος, είναι δυνατόν ο Δήμος Ιωαννιτών να καλείται να δεσμεύσει τα ανταποδοτικά του
τέλη για τα επόμενα πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει εμπεριστατωμένη μελέτη;

Η Ενότητα Πολιτών

Σε ανακοίνωσή της μετά τα όσα έγιναν στην Οικονομική Επιτροπή, η παράταξη του Θωμά
Μπέγκα, «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», κάνει λόγο για ένα ακόμα φιάσκο της Δημοτικής
Αρχής.

Αναφέρει μεταξύ άλλων:
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«Με μια απαράδεκτη απόφαση, παραβιάζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Οκτωβρίου, έρχεται η Δημοτική Αρχή να εισηγηθεί τη σύναψη ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ
Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, παραχωρώντας της ουσιαστικά εν
λευκώ ΟΛΕΣ τις αρμοδιότητες για την μελέτη, ωρίμανση, επιλογή διαδικασίας και
δημοπράτησης του έργου.

Για άλλη μια φορά, συνειδητά απαξιώνονται από τη Δημοτική Αρχή τόσο το Δημοτικό
Συμβούλιο, όσο και οι πολίτες.

Η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να υποβαθμίσει το κυρίαρχο όργανο του Δήμου με την έγκριση
μιας Προγραμματικής Σύμβασης η οποία είναι κατάφωρα κατά των συμφερόντων του Δήμου
μας, χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για όλες τις λεπτομέρειες
ΕΝΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής να εμφανιστεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της επόμενης Τρίτης ως συνεχιζόμενη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί
ένδειξη καλών προθέσεων εκ μέρους της απέναντι στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης,
αλλά απόπειρα συγκάλυψης του φιάσκου.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να επιδείξει έστω και τώρα στοιχειώδη υπευθυνότητα και να
αναβάλει τη συζήτηση του θέματος έως ότου η Περιφέρεια δια του Τεχνικού Συμβούλου της
παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία της πρότασης.

Με τα χρήματα του γιαννιώτικου λαού δεν μπορεί να παίζει κανείς.

Όλα στο φως».

Η Τ. Καλογιάννη
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Σε διαζύγιο με τη σοβαρότητα παραμένει η δημοτική αρχή της πόλης μας, σύμφωνα με την
παράταξη «Ιωάννινα_2023»... επειδή οδηγήθηκε σε αναβολή λήψης απόφασης στην
Οικονομική Επιτροπή, για το θέμα «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου
οδoφωτισμού του Δήμου με λαμπτήρες τεχνολογίας led.

Εγγράφως, η παράταξη Καλογιάννη ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, μέχρι
την παράδοση από τη Δημοτική Αρχή στις Δημοτικές παρατάξεις, συγκεκριμένων μελετών,
όπως έκανε και η παράταξη Μπέγκα.

«Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη, το επιπόλαιο του εγχειρήματος και την ανεδαφικότητα
των επιχειρημάτων της, ζήτησε χρόνο για να εκτιμήσει, εκ νέου, την διαμορφωθείσα
κατάσταση. Ως παράταξη, της τον παρέχουμε, ώστε να είναι προετοιμασμένη κατάλληλα,
κατά τη συζήτηση του καίριου αυτού θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εν τούτοις,
προκύπτει εύλογα ο προβληματισμός: Για ποιους λόγους η Δημοτική Αρχή διατηρείται σε
διαζύγιο με τη σοβαρότητα και εκτίθεται καθημερινά με τις ενέργειες και επιλογές της;»
σημειώνει η σχετική ανακοίνωση της παράταξης «Ιωάννινα_2023».

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της θέτει και τους εξής προβληματισμούς προς τη δημοτική
αρχή: «Δεν προβληματίστηκε για ποιους λόγους προτείνεται: 1. η εκχώρηση κάθε
αρμοδιότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου μέχρι και τη δημοπράτηση του ΕΡΓΟΥ, θέτοντας
τον Δήμο Ιωαννιτών αμέτοχο, ενώ, στο τέλος απολογούμενοι στους Δημότες θα είναι ο
Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο; 2. η παράκαμψη όλων των υπηρεσιών του Δήμου στην
επίβλεψη και έγκριση των διαδικασιών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης; Γιατί η Δημοτική
Αρχή είναι ανακόλουθη τόσο με τις εισηγήσεις των Αντιδημάρχων της, όσο και με τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου;».

Η παράταξη Καλογιάννη προτρέπει τη Δημοτική Αρχή να πάψει να αντιμετωπίζει τα θέματα
με προχειρότητα και με ερασιτεχνισμό και αναμένει, σε κανονική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, να κατατεθούν με τον κανονικό τρόπο, όλα τα προαναφερόμενα.

Ενδιαφέρον έχει να δούμε πως θα εξελιχτεί η υπόθεση αυτή, αρχής γενομένης από την
συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την ερχόμενη Τρίτη. Από εκεί θα φανεί αν μια ακόμα
μεγαλοστομία της Δημοτικής Αρχής έγινε για λόγους επικοινωνιακούς ή θα μπορέσει
τελικά, μετά από πολλούς μήνες, να αρχίσει να διοικεί το Δήμο με τη σοβαρότητα που
απαιτείται.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
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