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Τι τόνισε ο Δήμαρχος στην κοπή της πίτας της «Ενότητας Πολιτών»

Έχοντας μάθει από τα λάθη της προηγούμενης ηγεσίας της «Ενότητας Πολιτών» και όντας
ένας από τα πρώτα μέλη που είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα αυτό, ο Δήμαρχος Θωμάς
Μπέγκας, απέδειξε με την ομιλία που έκανε κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας της
παράταξης ότι για εκείνον προέχει η ενότητά της αλλά και η ουσιαστική συμμετοχή της
στην προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει τον δήμο Ιωαννιτών.

Έτσι ο κ. Μπέγκας ήταν και ο μοναδικός που μίλησε στη διαδικασία, με το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον να παρουσιάζει το τελευταίο κομμάτι της ομιλίας του, όταν και αναφέρθηκε
στην παράταξη, σε μια προσπάθεια να γίνει πιο λειτουργική.

Ο Δήμαρχος και επικεφαλής της Ενότητας Πολιτών πρότεινε και έγινε αποδεκτό να
συγκροτηθεί μια προσωρινή 9μελής Συντονιστική Γραμματεία από τέσσερις δημοτικούς
συμβούλους και πέντε μέλη, ένας από κάθε Δημοτική Ενότητα, αλλά και συγκρότηση
Ομάδων Εργασίας με τους αντίστοιχους Συντονιστές που θα επεξεργάζονται συγκεκριμένα
θέματα και θα προτείνουν στη Δημοτική Αρχή.

Οι τέσσερις Ομάδες Εργασίας που θα λειτουργήσουν αρχικά είναι:
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Κοινωνία Πολιτών - Νέες Τεχνολογίες με Συντονιστές τους Δημήτρη Γερογιάννη και Ελένη
Βασιλείου

Υποδομές – Ανάπτυξη- ΣΕΣ με Συντονιστές τους Νίκο Γκόλα, Θανάση Μανταλόβα και
Γιάννη Λιόντο

Κοινωνική Πολιτική – Υποστήριξη Οικογένειας με Συντονιστές τους Παντελή Κολόκα και
Φίλιππο Τσουμάνη .

Περιβάλλον – Λίμνη – Διαχείριση Απορριμμάτων με Συντονιστές τους Δημήτρη Κατηρτσίδη,
Μπάμπη Μπρέχα, Ειρήνη Βαρτζιώτη και Θωμά Γκλίναβο.

«Είναι γεγονός ότι η παράταξη λόγω μεγέθους δεν είναι ένα ευέλικτο όργανο και δεν μπορεί
να συνεδριάζει κάθε μήνα ή κάθε δεκαπενθήμερο, όπως η Δημοτική Ομάδα. Όλοι μας όμως
δεν θέλουμε μια παράταξη που θα ενεργοποιείται μόνο στις εκλογές», σημείωσε και
προανήγγειλε νέα συνεδρίαση της ολομέλειας της παράταξης μέσα στο επόμενο δίμηνο με
μοναδικό θέμα το καταστατικό και την εγγραφή νέων μελών.

Απολογισμός και στοχοθεσία

Ο κ. Μπέγκας προχώρησε και σε ένα μίνι απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής
Αρχής στους πέντε μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του δήμου. Όπως τόνισε μάλιστα το
πρόσημο είναι θετικό. Αρχίζοντας με τα οικονομικά του Δήμου και τις προσπάθειες που
έχουν γίνει από την προηγούμενη και τη σημερινή Δημοτική Αρχή τις οποίες και
χαρακτήρισε θεαματικές ο κ. Μπέγκας έκανε λόγο για απτά αποτελέσματα.

«Οικονομικά ο Δήμος Ιωαννιτών μετά από επίπονες προσπάθειες και μια πολιτική
νοικοκυρέματος που ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και συνεχίζεται, έχει
αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται θεαματικά.
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Δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί.

Ο Δήμος μας σήμερα είναι βιώσιμος, λειτουργικός, επιχειρησιακά ικανός.

Αυτό είναι το Α και το Ω. Γιατί δεν αρκεί να θέλεις να εφαρμόσεις κάποιες πολιτικές,
πρέπει να μπορείς και να τις χρηματοδοτήσεις.

Δεν υπάρχουν πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα δάνεια που έρχονται από το παρελθόν
εξυπηρετούνται και για πρώτη φορά χωρίς να δεσμεύονται οι πόροι του Δήμου που είναι για
τα έργα (δηλαδή η ΣΑΤΑ).

Ο Δήμος μας έχει καταστεί απολύτως φερέγγυος και πληρώνει χωρίς καθυστέρηση όποιον
συναλλάσετε μαζί του.

Και το πιο σημαντικό που μοιάζει εξωπραγματικό, το 2014 κλείνει με πλεόνασμα στον
προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο από τα 2 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε υπολογίσει κατά
την ψήφιση του προϋπολογισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα έργα, μίλησε για πρόγραμμα πενταετίας που στοχεύει:

- στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών

- στην συντήρηση και να αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, όπου υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα, με φροντίδα για να είναι προσβάσιμες σε Άτομα με Αναπηρία

- στην έναρξη νέων έργων με αναπτυξιακή διάσταση που δημιουργούν μια προστιθέμενη
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αξία στον τόπο

- στην ετοιμότητα για τη διεκδίκηση πόρων στη νέα προγραμματική περίοδο.

«Το ξέρω ότι ο κάθε συμπολίτης μας θέλει λύση στο πρόβλημα του, τώρα. Θέλει τώρα να
φτιαχτεί το πεζοδρόμιο, τώρα να στρωθεί ο δρόμος. Όλα αυτά θ' αρχίσουν να γίνονται
πράξη από τώρα και στο εξής που θ' αρχίσουμε να δημοπρατούμε τα έργα του Τεχνικού
Προγράμματος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μπεγκας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα προβλήματα, με κυριότερα τις πολύ
μεγάλες ελλείψεις σε τομείς αιχμής, όπως η καθαριότητα, στις ελλείψεις σε εξειδικευμένο
προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες, καθώς και στην πολυδιάσπαση των υπηρεσιών σε
διάφορα κτίρια.

Τέλος ειδική αναφορά έκανε στη λειτουργία της δημοτικής αρχής και της δημοτικής
ομάδας, με τον κ. Μπέγκα να αναφέρει πως μέχρι σήμερα υπάρχει συλλογικότητα στις
αποφάσεις, επιδιώκεται η συνεργασία και η δημοτική αρχή κινείται με εξωστρέφεια.

Χαρακτηριστικά ανέφερε την πρωτοβουλία για το αεροδρόμιο, προαναγγέλοντας το
επόμενο διάστημα μία ακόμη πρωτοβουλία για τα πλημμυρικά φαινόμενα. «Ωστόσο πρέπει
όλα να γίνονται μελετημένα και να υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση δε σε αντιμετωπίζουν ως αξιόπιστο συνομιλητή», ανέφερε.
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