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Συνάντηση εργασίας για την υποστήριξη ορεινών δήµων στην Τρίπολη
(pics,vid)
Τη λειτουργία ενός ισχυρού και ευέλικτου µηχανισµού, ο οποίος θα τρέχει τα έργα σε όλη τη διάρκεια
ζωής τους, από τον σχεδιασµό και την ωρίµανση µέχρι τη διασφάλιση της χρηµατοδότησής τους, τη
δηµοπράτηση και την επίβλεψη της κατασκευής τους παρουσίασαν εκπρόσωποι της ΜΟΔ και της ΕΕΤΑΑ σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου στην Τρίπολη.
Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε συνάντηση ενηµέρωσης των Δηµάρχων των ορεινών δήµων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε τη συνεργασία της ΜΟΔ, της ΕΕΤΑΑ (Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και της ΠΕΔ.
Την συνάντηση εργασίας άνοιξε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δηµήτρης Καµπόσος ο οποίος έθιξε το µεγάλο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ορεινή δήµοι µε την υποστελέχωση των υπηρεσιών, αλλά και µε την
µειωµένη χρηµατοδότηση τους.
Έχουµε λίγο προσωπικό και καθόλου βοήθεια και χωρίς µελέτες δεν µπορούν να κάνουν έργα
χωρίς τεχνική υποστήριξη.
Τέλος ο πρόεδρος της ΠΕΔ µίλησε για τα προβλήµατα και οι τις ανησυχίες που έχουν οι δήµαρχοι για όσα
συµβαίνουν στον πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης.
Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ κ. Παναγιώτης Πάντος ανέφερε ότι από πλευράς τους υπάρχει η εµπειρία για να
πετύχει αυτό το µοντέλο υποστήριξης των δήµων.
Ακούγοντας τις δικές σας τις φωνές µέσα από τη επιτροπή ορεινών δήµων θέλουµε να
βοηθήσουµε τους δήµους να κάνουν µελέτες και να παραλάβουν τα κατασκευαστικά έργα.
Η ΜΟΔ µπορεί να τρέξει την ωρίµανση έργων καθώς και να αναζητήσει χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία
θα φέρουν εις πέρας τα έργα, είπε.
Αναλαµβάνουµε να κινητοποιήσουµε κεντρικούς φορείς του υπουργείου υποδοµών για να αναλαµβάνουν
έργα µέσω µιας προγραµµατικής σύµβασης. Επόµενο βήµα είναι να γίνει µια τεχνική υπηρεσία η οποία θα
αναλαµβάνει την ανάθεση µελετών και των ορεινών δήµων έτσι ώστε να καλυφτεί το κενό που υπάρχει,
είπε κλείνοντας.
Ο κ. Ιωάννης Γούπιος διευθυντής της ΕΕΤΑΑ αναγνώρισε την έλλειψη του εργατικού δυναµικού και των
χρηµατοδοτήσεων αναφέροντας µε την σειρά του, προτάσεις που αν εφαρµοστούν, µπορούν να
βοηθήσουν τους µικρούς δήµους για ωρίµανση έργων µέσω ΕΣΠΑ.
Η ΕΕΤΑΑ µπορεί να βοηθήσει.
Ο συντονιστής της Οµάδας Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης και προϊστάµενος
ΜΟΔ ζήτησε από τους δήµους µια περιγραφή για την κατάσταση στην οποία είναι οι δήµοι όσον αφορά τα
έργα και τις µελέτες.
Ζήτησε να γίνει µια µικρή παρουσίαση των θεµάτων από τους δήµους επισηµαίνοντας ότι θα ότι χρειαστεί
θα είναι σε επαφή όλοι έτσι ώστε άµεσα να ξεκινήσουν τα τρέχουν οι διαδικασίες.
Στην συνάντηση βρέθηκε ο δήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Χαράλαµπος Λυσίκατος όπου και µίλησε για την
συνεργασία του δήµου µε την ΜΟΔ και την ΕΕΤΑΑ.
Ο δικός µας δήµος είναι µικρός µε ελάχιστο προσωπικό, αλλά έχει ένα θετικό πρόσηµο για την
υλοποίηση έργων µέσω των προγραµµατικών συµβάσεων. Ό,τι πρόταση ΕΣΠΑ βγει την
κυνηγάµε και καταφέρνουµε την ένταξη έργων.
Τέλος ο κ. Λυσίκατος έθεσε µερικά ερωτήµατα σχετικά µε µελέτες που έχουν εκπονηθεί στον δήµο για την
εκτέλεση έργων όπως επίσης ανέφερε µερικά σηµαντικά έργα που πρέπει εκτελεσθούν στην Νότια
Κυνουρία.
Ο δήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας Παναγιώτης Μαντάς µίλησε για κοινά ζήτηµα που αφορούν όλους τους
ορεινούς δήµους, επισηµαίνοντας ότι στην Βόρεια Κυνουρία τρέχουν έργα που έχουν εκπονηθεί βάσει του
στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου.
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Ο κ. Μαντάς έθεσε επί τάπητος τα προβλήµατα που υπάρχουν στη µετακίνηση προσωπικού και τόνισε ότι
οι υποστελεχωµένες υπηρεσίες δεν επιτρέπουν την υλοποίηση περισσότερων έργων.
Η τεχνική υπηρεσία αδυνατεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενεργεία πέραν την υλοποίησης των
έργων που ήδη τρέχουν.
Τέλος µίλησε για την συνεργασία που υπάρχει στον δήµο και στις τεχνικές υπηρεσίες του δήµου µε την
αναπτυξιακή Πάρνωνα αλλά και µε την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν πως η υποστελέχωση των υπηρεσιών δεν επιτρέπει την εξέλιξη και επίβλεψη
νέων έργων, κάνοντας επιτακτική ακόµα περισσότερο την υποστήριξη της ΜΟΔ και της ΕΕΤΑΑ.
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