Εντός δύο εβδομάδων ο νέος «ΦιλόΔημος»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2020 16:52 -

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

«Στις επόμενες δύο εβδομάδες, το υπουργείο Εσωτερικών είναι σε θέση να βάλει μπροστά
το νέο πρόγραμμα έργων, για το οποίο είχαμε δεσμευτεί», τόνισε σε δηλώσεις του από την
Πρέβεζα, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου προήδρευσε σε διευρυμένη
συνεδρίαση της ΠΕΔ Ηπείρου.

Ο υπουργός στο πλαίσιο του απευθείας διαλόγου με την Αυτοδιοίκηση, βρέθηκε στην
Πρέβεζα, όπου, όπως είπε, είχε μια σύντομη αλλά περιεκτική και ουσιαστική συζήτηση, για
τα θέματα του τόπου με την δημοτική αρχή.
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Ο υπουργός σε δηλώσεις του επισήμανε: «Είμαστε αποφασισμένοι ως υπουργείο
Εσωτερικών το ίδιο, και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να είμαστε κοντά στους
Δήμους και στις Περιφέρειες, αυτό υποδηλώνει και η σημερινή μου παρουσία εδώ στην
Πρέβεζα, για να στηρίζουμε με πράξεις και με έργα το δικό σας δημιουργικό έργο».

Ο υπουργός μίλησε για την υποστήριξη της κυβερνησιμότητας των Δήμων και τις νέες
δυνατότητες που έδωσε η κυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση σε όλους τους τομείς των
υπηρεσιών και προχώρησε στην ανακοίνωση του νέου προγράμματος έργων.

Ειδικότερα είπε: «Το νέο είναι, ότι στις επόμενες δύο εβδομάδες, το Υπουργείο
Εσωτερικών, είναι σε θέση να βάλει μπροστά το νέο πρόγραμμα έργων για το οποίο είχαμε
δεσμευτεί».

Παράλληλα υπενθύμισε, πως με το προηγούμενο πρόγραμμα, «Φιλόδημος», είχαν δεσμευτεί
130 εκ, ευρώ, έναντι έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ύψους 1,3 δις ευρώ και
πρόσθεσε, ότι η υπόθεση αυτή, έχει αίσιο τέλος, γιατί μέσα από σημαντική δουλειά, έχουν
βρεθεί πόροι και τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις."Η κυβέρνηση
έχει δείξει με πράξεις και με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις το ενδιαφέρον και τη
στήριξή της στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάναμε πράξη τα μέτρα
κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών δίνοντας τη δυνατότητα στους
δημάρχους που είχαν εκλεγεί με μεγάλα ποσοστά να μπορούν να κυβερνήσουν τους δήμους
τους, να μπορούν να κάνουν προϋπολογισμούς και να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες
σε αυτά που έχει υποχρέωση η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τώρα έρχεται η ώρα μιας μεγάλης
νομοθετικής παρέμβασης η οποία θα εκδηλωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 με
στόχο το πλήρες ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων των δήμων και των Περιφερειών, με
στόχο την ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων της
αυτοδιοίκησης. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε με νέες αρμοδιότητες, πόρους και
προσωπικό το θεσμό της αυτοδιοίκησης ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό για την
ανάπτυξη της χώρας, που είναι ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης αλλά νομίζω και
όλων των Ελλήνων. Για το σκοπό αυτό έχουμε τη σύσκεψη με τους δημάρχους της
Περιφέρειας Ηπείρου εδώ στην Πρέβεζα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα και όλα τα
προβλήματα που ενδιαφέρουν τους δήμους και ευρύτερα την περιοχή και από κοινού να
καταλήξουμε σε μέτρα και δράσεις που χρειάζονται για να προχωρήσει μπροστά η
αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας" είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος απαντώντας σε
ερώτηση για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ από τους δήμους τόνισε πως βρίσκει θετική και
δημιουργική αυτή τη σκέψη, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στον πρωθυπουργό.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης έθεσε πέρα
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των οικονομικών και την υποστελέχωση των Δήμων, τη διαχείριση των κληροδοτημάτων
αλλά και τη δυνατότητα διαχείρισης κονδυλίων του ΕΣΠΑ και στις δηλώσεις του τόνισε: "Αν
κρίνω από την προσέλευση των συναδέλφων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων φαίνεται
ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, αλλά από ό,τι
φαίνεται υπάρχει και παρακαταθήκη από τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες του Υπουργείου
Εσωτερικών και του κ. Υπουργού για επίλυση των ζητημάτων αυτών και όπως είπα αυτό
αντανακλά στην προσέλευση των συναδέλφων μου. Κυρίαρχα ζητήματα είναι η διαχείριση
του ΕΣΠΑ, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει ρόλο και πρέπει να τον αποκτήσει επίσημα και
φυσικά τα ζητήματα τα υπόλοιπα σχετίζονται με τα οικονομικά των δήμων, οι οποίοι δήμοι
είναι σε μια οικονομική απίσχανση δυστυχώς μετά την πολύχρονη κρίση και βέβαια η
επανεκκίνησή της θα έρθει με τη σύνταξη του νέου κώδικα για την κατανομή των
αρμοδιοτήτων".
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