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Προτείνουν ΠΕΔ Ηπείρου και ΚΕΔΕ στο Υπουργείο

Θεσμικά θέματα που απασχολούν όλους τους δήμους ήταν αυτά που κυριάρχησαν στηn
πρώτη συνεδρίαση για το 2013 της ΠΕΔ Ηπείρου, στην οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε και ο
προϋπολογισμός για το 2013 που κινείται στο ύφος με αυτούς των δήμων, μειωμένος
δηλαδή κατά σχεδόν 60%.

Όπως τόνισε μετά το τέλος της συνεδρίασης ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Αρταίων,
Γιάννης Παπαλέξης, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου τα πράγματα έγιναν πιο
δύσκολα για τους δήμους και γι' αυτό, τόσο οι ΠΕΔ της χώρας, όσο και η ΚΕΔΕ συνολικά
κάνει κάποιες προσπάθειας ώστε να αρθούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
ορισμένες επιταγές του μνημονίου που ψηφίστηκαν στο τέλος του 2012 και για τις οποίες
οι αιρετοί είχαν εκφράσει τις αντιδράσεις τους.

Μερικά απ' αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με την κατάργηση της οικονομικής
επιτροπής να εγκρίνει προμήθειες μέχρι 15.000 ευρώ χωρίς προηγούμενη απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, καθώς επίσης και η κατάργηση των γραμματέων των δημάρχων αλλά
και συμβούλων και εξωτερικών συνεργατών.
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Ένα ακόμα αίτημα είναι βέβαια και η επαναφορά της αποζημίωσης των δημοτικών και
περιφερειακών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις επιτροπών ή
συμβουλίων, καθώς επίσης και προτάσεις για τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη και της
επιτροπής διαβούλευσης που σίγουρα δεν επιτέλεσαν μέχρι σήμερα το ρόλο για τον οποίο
θεσπίστηκαν.

Τέλος και σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό ο κ. Παπαλέξης τόνισε πως οι 580.000 ευρώ
που έλαβε η ΠΕΔ πέρσι φτάνουν μόνο για την πληρωμή ανελαστικών δαπανών,
προσθέτοντας πως στην επόμενη συνεδρίαση θα φέρει μια λίστα με δαπάνες που μπορούν
να περικοπούν κι άλλο, αν και όπως τόνισε δύσκολα θα βρεθεί κάτι για να κοπεί, από τη
στιγμή που η χρηματοδότηση έχει πέσει κατά 60%.
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