
       

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/2015 συνεδρίασης της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δήμου Ζίτσας

ΘΕΜΑ  :  «Γνωμοδότηση  για  το  Τεχνικό  Πρόγραμμα  και  τον  Προϋπολογισμό
έτους 2016 του δήμου Ζίτσας».

Στην Ελεούσα σήμερα στις  29 του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2015,  ημέρα της
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ.,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική
Επιτροπή  Διαβούλευσης  Δήμου  Ζίτσας  κατόπιν  της  υπ’  αριθμ.  17548/19-10-2015
έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε
όλα τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76
του  Ν.3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης. 
   
Παρόντος  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Πλιάκου  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη
απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  «36»  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  «24»  και
ονομαστικά οι κάτωθι παρόντες-απόντες φορείς :
Α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

1 Δ.Ε ΕΚΑΛΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
2 Α.Ο “ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΣΦΑΚΑΣ” ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ  “ Ο ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ” 

ΑΠΩΝ

4 Δ.Ε ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΗΣ 

ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
7 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΩΝ

8 Δ.Ε ΖΙΤΣΑΣ
9 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΑΕΤΟΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ”

ΣΙΑΠΑΤΟΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11 Δ.Ε ΜΟΛΟΣΣΩΝ
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12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΧΟΥΝΙΟΥ “Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

ΑΠΩΝ

13 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ- ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΥ

ΑΠΩΝ

14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΑΠΩΝ
15 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΝΚΑΣ ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16 Δ.Ε ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

19 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

ΑΠΩΝ

20 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

ΑΠΩΝ

21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ”
ΑΠΩΝ

24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΑΠΩΝ

25 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΠΩΝ
26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”
ΑΠΩΝ

27 ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ 
ΛΑΨΙΣΤΑΣ “ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ

27 Α.Ε ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 Τ.Ο.Ε.Β ΚΡΥΑΣ-ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

30 Α.Ο ΠΑΣΣΑΡΩΝΑ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ 

ΖΙΤΣΑΣ
32 ΓΑΛΑΤΑΣ ΖΩΗΣ
33 ΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34 ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
35 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

36 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

37 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ ΓΥΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

38 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 
39 ΑΠΩΝ
40 ΑΠΩΝ
41 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
42
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43 ΣΓΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

44 ΣΟΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ

45 ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

46 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 

ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

47 ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

48
49
50 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  επίσης  ο  αντιδήμαρχος  κ.  Στέφανος  Μιχάλης  και  ο
δημοτικός υπάλληλος κ. Χρήστος Σλούτας για την τήρηση των πρακτικών. 

Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης, ο οποίος είπε:
Κύριοι εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων,
Μέλη και Προσκεκλημένοι της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ,
Κυρίες και Κύριοι,
Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας στη
σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία γίνεται σε
μία χρονική συγκυρία, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αλλά και ταυτόχρονα σημαντική,
για τον τόπο και για την χώρα συνολικά.
Βλέπετε, η μεγάλη οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα και πλήττει κάθε πολίτη,
έχει  αναπόφευκτα  άμεση  επίδραση  σε  κάθε  οικονομική  και  παραγωγική
δραστηριότητα του τόπου μας. 
Όμως  αντιμετωπίζουμε  την  κρίση  που  κληρονομήσαμε,  με  ψυχραιμία,  θέτοντας
ρεαλιστικούς  στόχους  και  προγραμματίζοντας  με  βάση  τα  ασφυκτικά  οικονομικά
δεδομένα χωρίς ωστόσο να κάνουμε εκπτώσεις σε εκείνα που θα συμβάλλουν στην
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Ευελπιστώντας πάντα στην κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή των πολιτών. Γιατί
μόνο  έτσι,  όλοι  μαζί  μπορούμε  να  αντιμετωπίσουμε  τα  δύσκολα  και  να
οραματιστούμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο που ζούμε και θα κληροδοτήσουμε
στα παιδιά μας. 
Είναι  μεγάλη  ευθύνη  για  μένα  αλλά  και  για  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να
συμμετέχουμε  σε  ένα  δημοκρατικό  θεσμό  κοινωνικού  ελέγχου,  και
προγραμματισμού,  που  θα  καθορίσει  και  θα  ιεραρχήσει  με  όρους  διαφάνειας,
αντικειμενικότητας και ισόρροπης ανάπτυξης τις προτεραιότητες για την επόμενη
χρονιά.
Θέτουμε  σήμερα  προς  συζήτηση  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης  δύο  σημαντικά
αναπτυξιακά «εργαλεία», με τη δική του βαρύτητα το καθένα, για τις στρατηγικές
που θα ακολουθήσουμε στο Δήμο τη χρονιά που έρχεται:
1ον Το Τεχνικό Πρόγραμμα και
2ον Το Προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Αναλυτικά  στα  δύο  θέματα  θα  αναφερθεί  ο  αρμόδιος  αντιδήμαρχος  Δημήτρης
Λάμπρου.
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Εγώ συνοπτικά θα σταθώ στο πολιτικό πλαίσιο που θέσαμε ως Δημοτική Αρχή καθώς
θεωρούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που τα χαρακτηριστικά της δεν μας επιτρέπουν να
εφησυχάζουμε και να περιμένουμε να σχεδιάζουν άλλοι  για μας χωρίς εμάς όπως
γινόταν στο παρελθόν.
Οι εποχές όπου τα κονδύλια και οι πόροι έρρεαν άφθονοι έχουν περάσει. Υπήρξε μια
σπάταλη και άλογη διαχείριση για έργα βιτρίνας και όχι ουσίας. 
Αυτό  αποτυπώνεται  στην  καθημερινότητα  των  δημοτών  όπου  έργα  βασικών
υποδομών είτε δεν είχαν σχεδιαστεί ολοκληρωμένα, είτε δεν είχαν καν δρομολογηθεί.
Και θέλω ενώπιων σας να καταθέσω έναν προβληματισμό:
Πληρούν  όντως  τα  έργα  που  έγιναν  ή  που  είναι  σε  εξέλιξη  τις  ανάγκες  ενός
σύγχρονου Δήμου και των κατοίκων του; 
Ο  Δήμος  Ζίτσας  σήμερα  καλείται  λόγω  και  της  ιδιομορφίας  του:  Πολλοί  και
διάσπαρτοι  οικισμοί  με  διαφορετικά  γεωμορφολογικά,  οικιστικά  και  κοινωνικά
δεδομένα να απαντήσει  με τον σχεδιασμό του τόσο σε παραδοσιακές  όσο και  σε
σύγχρονες προκλήσεις.
Για τη χρονιά που έρχεται , το 2016, το τεχνικό πρόγραμμα που σχεδιάσαμε (νέα
έργα & μελέτες) έχει ως βασικούς στόχους: 
1ον Την υλοποίηση έργων υποδομής,
2ον Την  άσκηση  παρεμβάσεων  για  την  αποτελεσματική  διαχείριση  της
καθημερινότητας των πολιτών και
3ον Την Ισόρροπη ανάπτυξη των Τοπικών κοινοτήτων.
Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός πως στο σχεδιασμό δε σταθήκαμε
αυστηρά στα πληθυσμιακά κριτήρια όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε με βάση την
ΣΑΤΑ που θα κατανεμηθεί και αγγίζει μόλις τα 314.000 ευρώ. 
Λάβαμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων στην προσπάθειά
μας να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι(6) άξονες:
Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
Αναπλάσεις χώρων-κτιριακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων
Κατασκευή  έργων  ύδρευσης-επέκταση,  αντικατάσταση,  συντήρηση  δικτύων
ύδρευσης
Κατασκευή-βελτίωση αθλητικών υποδομών
Κατασκευή συντήρηση –διαμόρφωση κοιμητηρίων
Παράλληλα δεσμεύεται πίστωση 161.000 ευρώ για γενικά έργα και 80.000 ευρώ
για  την  ανάθεση  σύνταξης  μελετών  για  έργα  που  θα  αποφέρουν
πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες.

Σχετικά με τον «ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟ» είπε:
Το δεύτερο θέμα της σημερινής συνεδρίασης αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Όπως ανέφερα και στην αρχή την εισήγησής μου η οικονομική κρίση των τελευταίων
ετών έχει δημιουργήσει αντίξοες συνθήκες στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
Οι τακτικοί πόροι των ΟΤΑ έχουν μειωθεί πάνω από 60%
Η  υπερφορολόγηση  (τα  έσοδα  των  Δήμων  φορολογούνται  με  26%)  αφαιρεί  και
άλλους πόρους
Η δυσκολία να εισπράξουμε από τους πολίτες που δεν αντέχουν άλλο να πληρώνουν
φόρους
Η  δραματική  μείωση  του  προσωπικού  των  υπηρεσιών  και  η  διογκούμενη
γραφειοκρατία (όσο και αν το κεντρικό κράτος ισχυρίζεται την πάταξή της), έχουν
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δημιουργήσει ένα βρόγχο που συνεχώς σφίγγει και εμείς πρέπει σε αυτό το πλαίσιο
να κινηθούμε.
Περάσαμε ένα δραματικό καλοκαίρι με ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον
για το οποίο ακόμη μετράμε τις «πληγές» μας.
Τα χρήματα για χρηματοδότηση έργων, η γνωστή σε όλους τους αυτοδιοικητικούς
ΣΑΤΑ, δεν μας έχει έρθει από το Μάιο, ενώ για τα λεγόμενα «παρακρατηθέντα» ούτε
λόγος. 
Εφιαλτικές ήταν οι μέρες στη διάρκεια των capitals control όπου:
από τη μια είχαμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική στενότητα στα ταμεία του
Δήμου καθώς υπήρχαν μέρες που δεν εισπράτταμε ούτε ένα ευρώ και
από την άλλη την αγωνία για τα εκτελούμενα έργα καθώς λόγω των καθυστερήσεων
στις  πληρωμές  από  τις  τράπεζες  τα  εργοτάξια  υπολειτουργούσαν.  Φυσικά  για  τις
δημοπρατήσεις  νέων  έργων  ούτε  συζήτηση  αφού  οι  εταιρείες  δεν  μπορούσαν  να
πάρουν εγγυητικές επιστολές.
Περιγράφω την παραπάνω κατάσταση όχι για να δικαιολογήσω τα πεπραγμένα της
Δημοτικής αρχής αλλά για να γίνει αντιληπτό από όλους το δύσκολο περιβάλλον στο
οποίο καλούμαστε να εκτελούμε και να συντάσσουμε προϋπολογισμούς. 
Καταβάλουμε τιτάνια προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα. 
Η προσπάθεια νοικοκυρέματος που ξεκινήσαμε το 2015 συνεχίζεται και με τον
προϋπολογισμό  που  συζητάμε  σήμερα  για  το  2016.  Κάποιοι  τα  προηγούμενα
χρόνια μοιράζανε αφειδώς χρήματα κάνοντας τον καλό, μόνο που ξεχάσανε να
πληρώσουν το λογαριασμό και τον αφήσανε για τους επόμενους. 
Έπρεπε και σε αυτό να ανταποκριθούμε και τα καταφέραμε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Ενδεικτικά αναφέρω:
Πληρώσαμε οφειλές προς το ΣΥΔΛΙ που αφορούσαν το 2013 και το οκτάμηνο του
2014 που άγγιζαν τις 250.000 ευρώ,
Εξοφλήσαμε χρέη προς τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Αποβλήτων για τα
έτη 2012, 2013 και 2014,
Μεταφέραμε  πιστώσεις  από  τον  προϋπολογισμό  προς  τα  Νομικά  Πρόσωπα
(Κοινωφελής  Επιχείρηση,  Σχολικές  Επιτροπές  κ.α.)  για  να  πληρωθούν  δαπάνες
προηγουμένων ετών καθώς κινδύνευαν δομές με κοινωνική προσφορά να μη μπορούν
να εξυπηρετήσουν τους πολίτες,
Πληρώσαμε  πολλές  δαπάνες  για  δικαστικές  αποφάσεις  εις  βάρος  του  Δήμου,  οι
οποίες προέρχονταν από τους προηγούμενους Δήμους και δυστυχώς αφορούσαν μη
σύννομες διαδικασίες στην ανάθεση και εκτέλεση έργων. 
Ο Δήμος Ζίτσας κατάφερε να μην αφήσει καμία υποχρέωσή του απλήρωτη τόσο
προς το Δημόσιο (πληρωμένο ΕΝΦΙΑ) όσο και προς τους ιδιώτες.
Καταφέραμε επίσης να χρηματοδοτούμε έργα από δικούς μας πόρους
Βέβαια όλα τα παραπάνω δεν μας κάνουν να εφησυχάζουμε. Ο αγώνας είναι διαρκής
ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε αρνητικό ενδεχόμενο.
Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του 2016 που σε συνάρτηση
με το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο σας περιέγραψα δείχνουν πως στόχος μας είναι να
ανταποκριθούμε στις δυσκολίες.
Κύριο μέλημά μας είναι:
Η προώθηση και υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης
Η  αξιοπιστία  απέναντι  στους  πολίτες,  στη  διαχείριση  των  προβλημάτων  της
καθημερινότητάς τους,
Η αντιμετώπιση με σοβαρότητα και ευαισθησία ων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
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Ο  συνδυασμός  των  ιδιαιτεροτήτων  των  Δ.Ε.  με  τα  αναπτυξιακά  αποθέματα  που
διαθέτουν.
Γνωρίζουμε  πως  οι  δυσκολίες  είναι  πολλές,  είμαστε  όμως  αποφασισμένοι  και
δουλεύουμε σκληρά για να αξιοποιήσουμε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό «εργαλείο»
έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε τους στόχους μας.
Η προσπάθεια είναι συλλογική και αυτό γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες που
απευθύνονται στις υπηρεσίες του Δήμου.
Εκτός  από  τον  προϋπολογισμό  και  το  τεχνικό  πρόγραμμα  σχεδιάζουμε  και  θα
καταθέσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ.
Ξέρουμε ότι τα κονδύλια είναι λίγα, θα διεκδικήσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
Ο Δήμος Ζίτσας μπορεί  και  πρέπει  να αποκτήσει  τη δική  του ισχυρή ταυτότητα,
αξιοποιώντας  τα συγκριτικά  και  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει,  τους
ανθρώπινους  και  φυσικούς  του  πόρους,  την  απαράμιλλου  κάλλους  φυσική  και
πολιτιστική κληρονομιά.
Μπορεί ο πήχης να είναι ψηλά, αλλά πιστεύουμε, ότι οι μεγάλες προσπάθειες είναι
εκείνες  που καθορίζουν το παρόν και ορίζουν το μέλλον. Γι’  αυτό θεωρούμε πως
πρέπει όλοι να εργαστούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την υποστήριξη
πολιτικών που θα προωθούν την εξωστρέφεια. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών
του  δήμου  κ.  Λάμπρου  Δημήτριος,  ο  οποίος  χαρακτήρισε  τον  προϋπολογισμό
«ρεαλιστικό,  ισοσκελισμένο,  με  στοχευμένες  παρεμβάσεις  για  μείωση  των
λειτουργικών δαπανών και έμφαση στην κοινωνική πολιτική» και είπε ότι ο στόχος
μας  είναι  να  λειτουργήσει  σε  συνάρτηση  με  το  τεχνικό  πρόγραμμα  και  να
αναπτύξουμε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης» και προχώρησε στην εμπεριστατωμένη
παρουσίαση  των  στοιχείων  τόσο  του  τεχνικού  όσο  και  του  προσχεδίου  του
προϋπολογισμού.

          Ο κ. Γαρδίκος Βασίλειος στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι η Επιτροπή
Διαβούλευσης είναι σημαντική για το δήμο και ότι οι πολιτικές παρατάξεις δεν έχουν
παρεμβατικό ρόλο. Επίσης είπε ότι υπάρχουν τα θεσμικά όργανα και το δημοτικό
συμβούλιο και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί σ’ αυτά.

      Ο κ.  Ματσάγκας Εμμανουήλ στην τοποθέτησή του είπε  ότι  δεν  έπρεπε να
απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των Τοπικών κοινοτήτων και πρότεινε να βελτιωθεί η
Επιτροπή Διαβούλευσης ως προς την σύνθεσή της. Επίσης πρότεινε ως πρόεδρος του
Αμπελουργικού  Συλλόγου  Ζίτσας,  να  ιδρυθεί  ένα  «όργανο»  που  θα  συμμετέχουν
τοπικοί  φορείς ανά δημοτική ενότητα. Επίσης τόνισε την σημασία της αμπελουργίας
για την περιοχή μας και πρόσθεσε ότι απαιτείται προγραμματισμός και επιχειρησιακό
σχέδιο  χρήσης  γης,  προβολή  και  συνεργασία  με  τις  μεταποιητικές  μονάδες  της
περιοχής. 

    Ο  κ. Παππάς Χαράλαμπος σημείωσε ότι για πρώτη φορά υπάρχει απαρτία αλλά
εκπροσωπεί ένα φορέα που από τον δήμο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Συμφώνησε
με τις απόψεις των κ.κ. Γαρδίκου και Ματσάγκα και πρόσθεσε ότι η συνεδρίαση είναι
για το «Θεαθήναι».

      Ο κ. Ζώης Γαλατάς είπε ότι λειτουργούμε με μεγάλη «φειδώ» σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια και ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης έρχεται να επικυρώσει και να
θέσει προβληματισμούς. Πρότεινε οι πρόεδροι των Τ.Κ. του δήμου να ιεραρχούν τις
ανάγκες των κοινοτήτων τους. Επίσης πρόσθεσε ότι ο δήμος πρέπει να «βάλει ψηλά
τον πήχη» καθώς και οι εργαζόμενοί του.
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    Ο κ. Σιαπατόρης Νικόλαος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην ανεργία της
περιοχής  μας,  για  την  ανάγκη  προβολής  της   φυσικής  ομορφιάς  που  διαθέτει  η
περιοχή  μας  και  των  αρχαιολογικών  τόπων.  Επίσης  να  δοθεί  έμφαση  στον
αγροτουρισμό,  στην  αμπελουργία   και  να  διεκδικήσουμε  περισσότερα  από  την
κεντρική εξουσία, αφού θα έχουν συνταχθεί περισσότερες μελέτες στο δήμο μας.

      Στη συνέχεια πήραν το λόγο και οι λοιποί παρευρισκόμενοι οι οποίοι σημείωσαν
κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους και των ζητημάτων που
θεωρούσαν σημαντικά για του συνδημότες μας.

Αφού  τα  μέλη  της  Δημοτικής  επιτροπής  Διαβούλευσης  ολοκλήρωσαν  τις
τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις για το
τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2016 που κατατέθηκαν.

Η  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης  αφού  έλαβε  υπόψη  της,  την  εισήγηση  του
Προέδρου, την παρουσίαση του αρμόδιου αντιδημάρχου για το Τεχνικό Πρόγραμμα
και τον Προϋπολογισμό του δήμου έτους 2016, τις σχετικές προτάσεις των μελών
της, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και μετά τη διαλογική συζήτηση
γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό του δήμου έτους 2016.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Τα μέλη
       
                                                                                            

Ακριβές Απόσπασμα
Ελεούσα 29-10-2015

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος
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