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Κριτική της ΡΙ. ΖΑ. για την πορεία έξι μήνων της «Έντιμής Πολιτείας»

Απουσία σχεδιασμού και υποβάθμιση των συλλογικών οργάνων αποδίδει στη νέα Δημοτική
Αρχή Ζίτσας η παράταξη Ριζοσπαστική Ανατροπή του Μανώλη Ματσάγκα με αφορμή της
συμπλήρωση έξι μηνών από την αρχή της θητείας της.

Πιο συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της η παράταξη του στηρίχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ,
αναφέρει ότι σε αυτό το εξάμηνο διαπιστώνεται μια τάση διεκπεραίωσης τρεχόντων
υποθέσεων, χωρίς τη διάθεση να θιγούν τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο
και τους πολίτες, χωρίς την προσπάθεια να εκπονηθεί σχεδιασμός για την πορεία της
ευρύτερης περιοχής στο μέλλον.

Παράλληλα σημειώνεται πως η λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης
παρουσιάζεται υποτονική, οι δε θεσμοί εκπροσώπησης των δημοτών δεν έχουν
ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε μήνα με θέματα που
κατά κανόνα αφορούν εγκρίσεις Α.Π.Ε και παρατάσεων της προθεσμίας υλοποίησης
τεχνικών έργων, εκμισθώσεις ακινήτων (καφενείων, χωραφιών) του Δήμου και αιτήσεις
δημοτών για ιδιωτικά ζητήματα, χωρίς να έχει γίνει ακόμη συζήτηση για τους στόχους, τα
σχέδια και τον προγραμματισμό ενεργειών της δημοτικής αρχής, παρά το ότι
θεσμοθετημένα προβλέπεται η εκπόνηση 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.
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Η παράταξη το κ. Ματσάγκα επισημαίνει ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί
συζήτηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ και τις προτεραιότητες που θα
θέσει ο Δήμος, προσθέτοντας ότι δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία για τη διαχείριση και
λειτουργία της ΒΙ.Π.Ε., για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επαγγελματιών, για τα
προβλήματα και τις δυνατότητες της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή, για την
προσπάθεια αντιμετώπισης της υψηλής ανεργίας στην περιοχή. «Τα κρίσιμα
περιβαλλοντικά ζητήματα – λειτουργία ρυπογόνων μονάδων στη ΒΙ.Π.Ε., διαχείριση
αποχετευτικού συστήματος λεκανοπεδίου, μόλυνση Καλαμά – δεν αντιμετωπίζονται με
διάθεση ανάλυσης, σχεδιασμού, εκπόνησης προτάσεων και άσκησης μαχητικής πολιτικής
όπου χρειάζεται», σημειώνει η ανακοίνωση την ίδια ώρα που θυμίζει ότι η συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο για τις δυο ρυπογόνες μονάδες προήλθε από πρωτοβουλία των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης και συλλογικών φορέων των πολιτών της περιοχής.

Η παράταξη του κ. Ματσάγκα κάνει επίσης λόγο για πλήρη απαξίωση στους υπάρχοντες
θεσμούς, που συνεισφέρουν για συμμετοχή του δημότη στη διαχείριση των τοπικών
υποθέσεων, καθώς- όπως υποστηρίζει- δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τα εκλεγμένα τοπικά
συμβούλια Κοινοτήτων και συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα χωριά, δεν
έγινε ούτε μια λαϊκή συνέλευση, ακόμα και εκεί που τα προβλήματα καίνε, δεν οργανώθηκε
καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών και των προβλημάτων, με τη συμμετοχή των
υπηρεσιών ανά Δημοτική Ενότητα.

Πέραν της κριτικής η ΡΙΖΑ του Δήμου Ζίτσας σημειώνει ότι στα θετικά της δημοτικής αρχής
είναι η διατήρηση της τιμολόγησης των ανταποδοτικών τελών στο προηγούμενο κόστος, αν
και η ίδια είχε διατυπώσει προτάσεις για μείωση των τελών σε δημότες με τεκμηριωμένα
χαμηλό εισόδημα και προτάσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση κόστους των
παρεχομένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών για την τεκμηρίωση της τιμολόγησης των
παρεχομένων υπηρεσιών.

«Αναγνωρίζεται η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία
χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση, όμως θεωρούμε ότι την εποχή αυτή είναι όσο ποτέ
απαραίτητη η εξάντληση κάθε δυνατότητας περικοπής εξόδων του λειτουργικού κόστους
και η διάθεσή τον πόρων για κοινωνικούς σκοπούς.

Η Δημοτική παράταξη ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ έθεσε σημαντικά θέματα
και ερωτήσεις προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τοποθετείται σύμφωνα με τις
αρχές και τις θέσεις της, χωρίς δογματισμούς και διάθεση στείρας αντιπαράθεσης. Θεωρεί
ότι χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική ανάπτυξη πολιτικής για τη διοίκηση του Δήμου
Ζίτσας, με διαφάνεια και συμμετοχή, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την αντιμετώπιση των
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μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Δηλώνουμε παρόντες με τις
υπάρχουσες δυνάμεις μας για την άσκηση υπεύθυνης αντιπολίτευσης, με τη συμμετοχή του
δημότη», καταλήγει η ανακοίνωση.
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