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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε)
Γενική συνέλευση
Οικονομικό αδιέξοδο

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου, στις 9.30 το πρωί στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ της Αθήνας, η γενική συνέλευση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή των Δημάρχων της χώρας, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του οικονομικού αδιεξόδου των Δήμων.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου ήταν ομιλητής εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας και της ΠΕΔ.
Στην ομιλία του τόνισε τα αδιέξοδα των Δήμων από τη μείωση των πόρων, την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους και τον κίνδυνο ευτελισμού του θεσμού.
Αναφέρθηκε επίσης, στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο που αποστραγγίζει οικονομικά τους Δήμους και αποτελεί το μείζον πρόβλημα για την περιοχή.
Τέλος, ζήτησε αναθεώρηση της στρατηγικής της ΚΕΔΕ, πρόταξη του αιτήματος για θεσμικές αλλαγές,  διαφάνεια, δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα στις εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ, κλπ.
Στη γενική συνέλευση επισημάνθηκαν τα εξής:
	Να μη γίνει καμία άλλη περικοπή στα έσοδα των δήμων, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούν σε οικονομική κατάρρευση.

Να γίνουν άμεσα πράξη, και πριν από τις εκλογές, τα συμφωνηθέντα με τη σημερινή κυβέρνηση για τα οικονομικά των δήμων.
Όλα τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για να μην οδηγηθεί ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, η κοινωνία και οι πόλεις σε πλήρη και οριστική κατάρρευση και η Δημοκρατία σε αναπηρία.
Όλες οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις, σε ευρεία συμμαχία, να επιβάλουν τη στήριξη και ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ουσιαστική αποκέντρωση, ώστε οι δήμοι να αποτελέσουν γνήσια δύναμη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης της χώρας.

Επίσης, οι Δήμαρχοι αποφάσισαν αμέσως μετά τις εκλογές να διαβουλευτούν με τη νέα κυβέρνηση και να επανέλθουν με νέα γενική συνέλευση, όπου και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους, ενώ παραμένει ανοικτή η πρόσκληση της ΚΕΔΕ προς τα πολιτικά κόμματα για συνάντηση με τους αρχηγούς τους για να τους ενημερώσουν για τις θέσεις και τα προβλήματα των δήμων.
Ακολούθησε πορεία στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών και συναντήσεις με τους Υπουργούς. 
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων έχουν μάλλον ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Αξία, 10 ημέρες πριν τις εκλογές.
Δίδεται στη δημοσιότητα το ψήφισμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης για το ανωτέρω θέμα.


                                                                 


Με Εκτίμηση




Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας
Δήμαρχος Καλαμάτας

