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Κφριεσ και κφριοι ςυνάδελφοι. 

Συηθτάμε ςιμερα και αποφαςίηουμε για τον Ρροχπολογιςμό του Διμου Καιςαριανισ για το 2018, 
όπωσ επίςθσ και αυτόν του Ν.Ρ.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδθσ». Στθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ ψθφίςτθκε ο 
προχπολογιςμόσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΚΕΜΛΡΟ» και κα ακολουκιςει ςε ερχόμενθ αυτόσ τθσ 
Κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ του Διμου, τθσ ΚΕΔΘΚ.  

Ταυτόχρονα εντάςςουμε ςτθν ςθμερινι ςυηιτθςθ τθν ψιφιςθ του Τεχνικοφ Ρρογράμματοσ του 
Διμου για το 2018, που είναι αναπόςπαςτο κομμάτι του προγραμματιςμοφ για το νζο ζτοσ, άμεςα 
ςυνδεδεμζνο με τον προχπολογιςμό, που δίνει τισ προτεραιότθτεσ και τισ διεκδικιςεισ για το 
επόμενο διάςτθμα κακϊσ και επικαιροποιθμζνα δεδομζνα για τθν εξζλιξθ ζργων και 
παρεμβάςεων που ζχουν ιδθ εγκρικεί και προωκείται θ υλοποίθςι τουσ. 

Θ κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ για το νζο ζτοσ ζχει αναμφίβολα ουςιαςτικό πολιτικό 
περιεχόμενο και χαρακτθριςτικά. ε αυτόν αποτυπϊνονται: 

 Τα αποτελζςματα χρόνων υλοποίθςθσ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ, δθλαδι το διαρκζσ μνθμόνιο, 
θ δθμοςιονομικι πεικάρχθςθ, θ πολιτικι των πλεοναςμάτων και τθσ φοροεπιδρομισ που 
προϊκθςαν τα τελευταία χρόνια οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ και τα επιτελεία τθσ ΕΕ. 

 Θ γενικι οικονομικι κατάςταςθ που βρίςκεται ο Διμοσ Καιςαριανισ και θ εκτίμθςθ για το 
επόμενο διάςτθμα. 

 Θ οικονομικι διαχείριςθ που αςκικθκε τθν τρζχουςα περίοδο ςτο Διμο μασ, οι 
προτεραιότθτεσ και οι ςτόχοι που κζςαμε ωσ Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν πόλθ.   

 
A. Τα βαςικά οικονομικά μεγζκθ του προχπολογιςμοφ για το νζο ζτοσ, δείχνουν τθ ςυνζχιςθ 
τθσ πολιτικισ που γνωρίςαμε καλά όλα τα προθγοφμενα χρόνια, τισ δραματικζσ περικοπζσ ςτθ 
χρθματοδότθςθ, τον περιοριςμό των δαπανϊν, τθ ςτόχευςθ να προωκθκεί θ τοπικι φορολογία  
και θ ανταποδοτικι λειτουργία, δθλαδι υπθρεςίεσ και δομζσ τόςο και όςο αντζχει θ τςζπθ των 
δθμοτϊν. 

Να ςτακοφμε ςτουσ βαςικοφσ ΚΑ τθσ χρθματοδότθςθσ του Διμου: 

ΚΑ 0611 «ΚΑΡ για τθν κάλυψθ 
γενικϊν αναγκϊν» 

2.832,000€ Ραραμονι ςτα ίδια επίπεδα με πζρςι και ενϊ ζχει 
προθγθκεί μείωςθ κατά ≈48% από το 2009 ζωσ ςιμερα. 

ΚΑ 0614 «ΚΑΡ για τθν κάλυψθ 
λειτουργικϊν αναγκϊν 
των ςχολείων» 

197.000€ Ραραμονι ςτα ίδια επίπεδα, ενϊ πζρςι ζχει προθγθκεί 
νζα μείωςθ 17.000€ 

ΚΑ 1311 «ΚΑΡ για τθν κάλυψθ 
επενδυτικϊν δαπανϊν» 

212.340€ Ραραμονι ςτα ίδια επίπεδα με πζρςι και ενϊ ζχει 
προθγθκεί μείωςθ κατά ≈83% από το 2009 ζωσ ςιμερα. 

Δθλαδι εκφράηεται ςτακερότθτα ςτα επίπεδα ςτραγγαλιςμοφ που ζχουν διαμορφωκεί τα 
προθγοφμενα χρόνια.  

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 28/11/2017  
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Ενδεικτικά τα ςυνολικά τακτικά ζςοδα του Διμου μασ για το 2018 (ζτουσ και ΡΟΕ), που δεν 
αποδίδονται ςε τρίτουσ για ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ (αποδόςεισ ςε ςχολικζσ επιτροπζσ, ενοίκια 
ΚΕΡ, αντικριηόμενα κ.α.) διαμορφϊνονται ςτα παρακάτω: 

ΚΑ Περιγραφι  Ποςό ςτον ΠΤ 2018  

0-(0614+0619) Τακτικά ζςοδα                   6.275.173,00 €  

14 Δωρεζσ                           8.300,00 €  

15 Ρροςαυξιςεισ Ρρόςτιμα Ραράβολα                         91.700,00 €  

162 Δαπάνεσ απομάκρυνςθσ και φφλαξθσ οχθμάτων ΟΤΚΗ                           4.400,00 €  

2 Ζςοδα ΡΟΕ Τακτικά                      631.018,00 €  

ΤΝΟΛΟ           7.010.591,00 € 

 

Αντίςτοιχα οι βαςικζσ δαπάνεσ του ζτουσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

ΚΑ Περιγραφι  Ποςό ςτον ΠΤ 2018  % ςτα Ζςοδα 

60 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ                           4.432.772,00 € 63,23 

6715 Επιχοριγθςθ δθμοτικϊν ΝΡΔΔ                               935.000,00 €  13,34 

6738 Χρθματοδότθςθ Κοινωφελϊν                                 10.000,00 € 0,14 

6721 & 8113.0002 ΕΣΔΝΑ (Ειςφορζσ ζτουσ) 343.702,00 € 4,90 

65 
Ρλθρωμζσ ζτουσ για τθν 
εξυπθρζτθςθ δθμόςιασ πίςτθσ                               459.511,00 €  6,55 

61, 62 κα 

Δαπάνεσ για παραγωγικι 
διαδικαςία κα (ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ, 
ΟΤΕ, Αςφάλιςτρα 
αυτοκινιτων) ζτουσ.                               550.000,00 €  7,85 

  ΤΝΟΛΟ                  6.730.985,00 €  96,01 

  ΤΠΟΛΟΙΠΟ                     279.606,00 €  4,2 

 

Με το 4.2% των ετιςιων εςόδων καλοφμαςτε να πραγματοποιιςουμε τισ αναγκαίεσ ετιςιεσ 
προμικειεσ για τθ λειτουργία του Διμου, τισ ςυντθριςεισ, τα ζργα με ιδίουσ πόρουσ που ζχουμε 
προγραμματίςει για το επόμενο διάςτθμα.  

Σα παραπάνω δείχνουν γλαφυρά τα αςφυκτικά περικϊρια τθσ λειτουργίασ του Διμου και 
βζβαια το βαςικό ςυμπζραςμα, ότι θ καλι διαχείριςθ, όςο και αν είναι απαραίτθτθ-και δεν ζχει 
λείψει (κα ποφμε παρακάτω), δεν αρκεί για να αντιμετωπιςτεί θ ςθμερινι κατάςταςθ. 

Στο προχπολογιςμό του νζου ζτουσ, βάςει των οδθγιϊν ςφνταξθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 
κρφβεται νζα ζμμεςθ μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ του Διμου, μιασ και δεν κα εγγραφοφν 
πιςτϊςεισ ςτουσ κωδικοφσ για ΤΑΡ, τζλοσ διαφιμιςθσ και φόρο ηφκου, φψουσ 105.395€, δθλαδι 
όςο περίπου τα ζςοδα μιςοφ μινα από τουσ ΚΑΡ.   

 Φόροσ Ηφκου:         33.370€ 

 Τζλθ διαφιμιςθσ:  50.720€ 

 Ζςοδα ΤΑΡ:             21.305€ 
                        ΤΝΟΛΟ:    105.395€ 
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τθν ουςία ζχουμε επομζνωσ μια διαρκι και ςτακερι μείωςθ και όχι ςτακερότθτα, χωρίσ να 
υπολογίςουμε: 

 Στουσ Διμουσ πζφτει όλο και μεγαλφτερο βάροσ τθσ ςτιριξθσ όςων ζχουν χτυπθκεί 
περιςςότερο από τθ φτϊχια με όλο και περιςςότερεσ ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ να περνάνε χωρίσ 
πόρουσ και προςωπικό (Ρρόνοια, προςχολικι αγωγι, ολοζνα και μεγαλφτερο κομμάτι τθσ 
λειτουργίασ των ςχολείων). 

 Τα λεγόμενα παρακρατθκζντα, δθλαδι τα ζςοδα που κεςπίςτθκαν για τθν Τ.Α. αλλά δεν 
αποδίδονται από το κράτοσ, που κατά τθν εκτίμθςθ τθσ ΚΕΔΕ ξεπερνάει από το 2009 ζωσ 
ςιμερα τα 17δισ€.  

Με το νζο 4ο Μνθμόνιο, θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ περιορίηει από το 2018 και εφεξισ, 
ακόμα και αυτό το πλαφόν που όριηε το 1ο Μνθμόνιο για τθν επιχοριγθςθ των ΟΣΑ, ςτα 3δισ 
400εκ€ ωσ ανϊτατο όριο. Ενςωματϊνοντασ όλεσ τισ μειϊςεισ των περαςμζνων ετϊν και 
επιδιϊκοντασ να βάλει ςτοπ ςτθν οποιαδιποτε διεκδίκθςθ των παρακρατθκζντων. 

Θ κυβερνθτικι προπαγάνδα μιλάει για αφξθςθ ςτουσ ΚΑΡ τθσ τάξθσ του 4.63% τθν οποία θ ΚΕΔΕ 
κεωρεί ότι είναι ςε κετικι κατεφκυνςθ! Ωςτόςο πουκενά δεν προβλζπεται ςτισ οδθγίεσ 
κατάρτιςθσ των ΡΥ των Διμων, αφξθςθ των αποδοκζντων πόρων, επομζνωσ δεν αφορά αφξθςθ 
τθσ τακτικισ χρθματοδότθςθσ και αναςτροφι τθσ πορείασ ςυρρίκνωςθσ, ενϊ μόλισ πζρςι είχε 
επζλκει μείωςθ ςτουσ ΚΑΡ κατά 10%, φτάνοντασ τθν κρατικι επιχοριγθςθ ςτα χαμθλότερα 
επίπεδα που ζφταςε ποτζ πριν και μετά τθν κρίςθ, πριν και μετά τον Καλλικράτθ.  Τθν ίδια ϊρα οι 
Διμοι καλοφνται να εμφανίςουν πλεονάςματα τθσ τάξθσ των 343εκ€ και είναι βζβαια ςε ιςχφ ο 
δθμοςιονομικόσ κόφτθσ ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των αντιλαϊκϊν ςτόχων. 

Θ τακτικι τθσ κυβζρνθςθσ φτάνει ςτα επίπεδα τθσ ανοιχτισ κοροϊδίασ, όταν : 

 κόβει από τουσ υπόλοιπουσ Διμουσ για να δϊςει ςτουσ νθςιωτικοφσ και ορεινοφσ (για εμάσ θ 
αναλογία για το Φόρο Ηφκου και τα Τζλθ Διαφιμιςθσ), 

 όταν επιβάλει νζα παρακράτθςθ ςτουσ Διμουσ τθσ Αττικισ για να ενιςχυκεί ο Φορζασ 
διαχείριςθσ του Ράρκου «Τρίτςθ» (για εμάσ 5.000€/ζτοσ), 

 όταν ικανοποιεί αιτιματα των εργαηόμενων μόνο όταν βαραίνουν τα ιδία ζςοδα των διμων 
(επίδομα ΒκΑ ςε εργαηόμενουσ, προςλιψεισ ςτθν ανταποδοτικι υπθρεςία κ.α.). 

Ανζξοδεσ δθλαδι "λφςεισ" και τακτικι που ςτζλνουν το λογαριαςμό ςε άλλουσ, αφινοντασ 
ανζγγιχτθ τθν αντιλαϊκι πολιτικι που δθμιουργεί τα κακθμερινά αδιζξοδα. 

Β. Το αςφυκτικό πλαίςιο κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ των Διμων, δείχνει  ότι ο ςτόχοσ τθσ 

"ανάπτυξθσ" με επίκεντρο τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν κερδοφορία των μεγάλων επιχειριςεων, 

ντόπιων και ξζνων, οι "ρυκμοί ανάκαμψθσ" και οι "επενδφςεισ", πάνε χζρι-χζρι με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

αντιλαϊκισ πολιτικισ και τθν κλιμάκωςι τθσ.  

Αποτελεί εξάλλου ςτοιχείο του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, που για άλλθ μια χρονιά απογειϊνει τθ 

φορολθςτεία  (κατάργθςθ μειωμζνου ΦΡΑ, κατάργθςθ φοροαπαλλαγζσ για φαρμακευτικζσ 

δαπάνεσ, αφξθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  κ.α.) και κατακρεουργεί κοινωνικζσ παροχζσ (ΕΚΑΣ, 

ςυντάξεισ, επίδομα κζρμανςθσ κ.α.). 

Σα ςτοιχεία αυτά ζχουν μόνιμα χαρακτθριςτικά, όςο και αν επιδιϊκεται να εμφανιςτεί ότι είναι 
πρόςκαιρα, λόγω του μνθμονίου, τθσ "ανάγκθσ νοικοκυρζματοσ" κτλ. 

Ο κουρνιαχτόσ που ανοίγεται αυτό το διάςτθμα για τθν απλι αναλογικι, τθ κθτεία των Δθμοτικϊν 
Συμβουλίων, πρωτφτερα για τουσ μιςκοφσ των αιρετϊν κ.α. κρφβει τθν ουςία του νζου κεςμικό 
πλαίςιο λειτουργίασ των ΟΤΑ, που ζχει ςτα ςκαριά θ κυβζρνθςθ, όπου ξεκακαρίηεται αυτι 
ακριβϊσ θ ςτρατθγικι. Ξεκακαρίηεται ότι: 
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 Θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ τθσ 
κρατικισ πολιτικισ, δθλαδι ςτθν υλοποίθςθ των μνθμονίων, των κατευκφνςεων τθσ ΕΕ, τθσ 
"ανάπτυξθσ". 

 Μζςω τθσ Τοπικισ Διοίκθςθσ κα μεταφερκοφν ςταδιακά νζα φορολογικά βάρθ ςτισ πλάτεσ 
των λαϊκϊν νοικοκυριϊν και κα επιδιωχκεί να νομιμοποιθκοφν ςτθ ςυνείδθςθ του κόςμου 
παλιότερα (πχ ΕΝΦΛΑ, ΦΡΑ ςτα νθςιά κλπ).  

 Πτι οι δθμοτικζσ υποδομζσ κα πρζπει να αξιοποιθκοφν περιςςότερο, μζςα από τθν 
ανταποδοτικι λειτουργία τουσ ι τθν ιδιωτικοποίθςι τουσ. 

 Θ ΤΔ κα πρζπει να δϊςει νζα ϊκθςθ ςτθ λεγόμενθ κοινωνικι οικονομία (ΜΚΟ-ΚΟΛΝΣΕΡ- 
διάφορα Δίκτυα) που αποτελοφν πλευρά του τςακίςματοσ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων και 
προπομπό των ιδιωτικοποιιςεων.  

• Ππωσ επίςθσ ότι ο ελεγκτικόσ-καταςταλτικόσ μθχανιςμόσ δεν κα πάψει να ςτζκεται πάνω από 
τουσ Διμουσ, εξαςφαλίηοντασ τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ. 

Δεν ζχουμε δεδομζνθ δθλαδι απλά τθ ςυνζχιςθ τθσ πολιτικισ που γνωρίςαμε τα προθγοφμενα 
χρόνια, αλλά τθν εμβάκυνςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ που ζχει ςτθν ουςία τθσ, τθ ςτιριξθ τθσ 
πλειοψθφίασ του πολιτικοφ προςωπικοφ και ςτθν Σ.Δ. 

 

Γ. τον Προχπολογιςμό που κατατίκεται αποτυπϊνονται οι προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ να 
αντιςτακεί ςε αυτό το πλαίςιο, να αντιςτακμίςει όπου αυτό γίνεται τα αποτελζςματα τθσ 
κυρίαρχθσ πολιτικισ. Να βάλουμε  προτεραιότθτεσ με βαςικοφσ άξονεσ: 

 Τθν ανάγκθ ανακοφφιςθσ και ςτιριξθσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ εξαντλϊντασ τισ οικονομικζσ 

δυνατότθτεσ του Διμου.  

 Τθν πρόςβαςθ ςτθν Ρροςχολικι Αγωγι για όλα τα παιδιά τθσ ςυνοικίασ χωρίσ προχποκζςεισ 

και φραγμοφσ, με τθν ολοκλιρωςθ των απαραίτθτων υποδομϊν και τθν πρόλθψθ 

προςωπικοφ με ςτακερζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ. 

 Τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνου Τεχνικοφ Ρρογράμματοσ με ζργα και παρεμβάςεισ που 

απαντάνε ςε αναγνωριςμζνεσ λαϊκζσ ανάγκεσ ςτθν πόλθ και ςτθ διεκδίκθςθ τθσ 

χρθματοδότθςισ τουσ. 

 Στθν ανάπτυξθ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ υπό τθν αιγίδα του Διμου, με διεφρυνςθ του 

δθμόςιου χαρακτιρα των δθμοτικϊν ακλθτικϊν υποδομϊν. 

 Στθ ςυνζχιςθ τθσ δωρεάν πρόςβαςθσ (αποκλειςτικά) ςε Ρρογράμματα πολιτιςμοφ για τουσ 

δθμότεσ και ςτθν πραγματοποίθςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και δράςεων με λαϊκά 

χαρακτθριςτικά και ςυμμετοχι αλλά και περιεχόμενο. 

 
Στο προθγοφμενο Δθμοτικό Συμβοφλιο προχωριςαμε ςε εκ νζου απόφαςθ που απαλλάςςει και 
για το 2018 από δθμοτικά τζλθ, ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (πολφτεκνοι-τρίτεκνοι-ΑΜΕΑ) με 
ειςόδθμα ζωσ 10.000€ και μειϊνει ςτο 50% για όςουσ ζχουν ειςόδθμα ζωσ 20.000€. Επίςθσ για 
μειϊςεισ ςτουσ μακροχρόνια άνεργουσ. Το μζτρο αυτό ςτιριξε το προθγοφμενο ζτοσ περίπου 180 
οικογζνειεσ τθσ πόλθσ που απαλλάχτθκαν ςθμαντικά ι και εξολοκλιρου από τθν καταβολι 
δθμοτικϊν τελϊν.  
 
Στθ ςθμερινι ςυηιτθςθ κα αναδείξουμε πιο ειδικά: 
α. Σθ ςτιριξθ του ζργου του Ν.Π. «Λ.Μανωλίδθσ», όπου ςυγκεντρϊνεται θ δράςθ των 

Παιδικϊν ςτακμϊν, των ΚΑΠΘ και του Κζντρου ςυμβουλευτικισ ΑΜΕΑ του Διμου μασ 
(ΚΑ:00.6715.0005). 
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Εξαρχισ επιδοτοφμε με το ποςό των 920.000€ (ΚΑ 00.6715.0008) ι το ≈14% των ετιςιων 
διακζςιμων εςόδων του Διμου, που είναι το μεγαλφτερο ποςό από το 2012 ζωσ ςιμερα. 
Αντίςτοιχα αυξθτικι πορεία ζχουν και τα αποδοκζντα ςτο ΝΡ μζςα ςτο ζτοσ ϊςτε να 
εξαςφαλιςτεί θ λειτουργία των δομϊν με το προςωπικό που χρειάηεται και τθν ποιότθτα 
λειτουργίασ που απαιτείται. Ταυτόχρονα διατθροφμε ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ τισ 
απαλλαγζσ που ζχουμε ορίςει ςτα τροφεία (ςτα 25.000€), που αφορά τα ¾ των παιδιϊν που 
φιλοξενοφνται ςυνολικά και τα μιςά περίπου από αυτά που δεν επιδοτοφνται από το ΕΣΡΑ. 
Μζςα ςτο ζτοσ επιδιϊκουμε να ξεκινιςουν οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι του Κζντρου 
Θμεριςιασ Φροντίδασ του Διμου (ΚΑ 60. 7321.0001 – 2.103.761€ / εκτίμθςθ 100.000€ ςτο 
2018) που κα δϊςει νζεσ δυνατότθτεσ για τθ φροντίδα και τθν απαςχόλθςθ τθσ 3θσ θλικίασ και 
κα προςτεκεί ςτο ιδθ ςθμαντικό ζργο που προςφζρουν τα ΚΑΡΘ τθσ πόλθσ μασ. 
 

β. Σα ζργα, τισ παρεμβάςεισ και τισ μελζτεσ που προβλζπονται ςτον ΠΤ (ΚΑ 7… «Επενδφςεισ») 
και πιο αναλυτικά ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του 2018, ςτθν προςπάκεια να αξιοποιθκοφν οι 
δυνατζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ αλλά και οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ με ιδίουσ πόρουσ. 

 

Οριςμζνα από τα πιο ςθμαντικά: 
Ραρεμβάςεισ ςτα ςχολεία τθσ πόλθσ: 
Λίγο πολφ επιδιϊξαμε το προθγοφμενο διάςτθμα να αξιοποιιςουμε οποιαδιποτε δυνατότατα 
ανοιγόταν για τθν προϊκθςθ των απολφτωσ απαραίτθτων επιςκευϊν και παρεμβάςεων ςτα 
ςχολικά ςυγκροτιματα τθσ πόλθσ, πολλά από τα οποία κλείνουν ιδθ αρκετζσ δεκαετίεσ 
λειτουργίασ και καταπόνθςθσ. Αναηθτιςαμε και επιμείναμε ςτθ χρθματοδότθςθ από τθν ΚΤΥΡ, 
αλλά και τθν Ρεριφζρεια Αττικισ για ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ που κα ςυμπλιρωναν τθν ετιςια 
ςυντιρθςθ των ςχολείων. Σιμερα: 

 Είμαςτε ςτθ φάςθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για το ζργο «Αναβάκμιςθ Σχολικϊν 
Συγκροτθμάτων του Διμου Καιςαριανισ» τελικοφ φψουσ 245.336€ με πθγι χρθματοδότθςθσ 
τθν ΚΤΥΡ Α.Ε. 

 Επιπλζον ζχουμε κατακζςει αιτιματα και ςχετικζσ μελζτεσ για απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ 
ςτουσ αφλειουσ χϊρουσ των ςχολείων, φψουσ 244.000€ και για ςυνολικότερεσ παρεμβάςεισ ςτο 
Ειδικό Ρειραματικό Σχολείο «όηα Λμβριϊτθ» και αναμζνουμε απαντιςεισ ζπειτα από τισ 
ςχετικζσ ςυναντιςεισ με τουσ αρμόδιουσ του Υπουργείου Ραιδείασ και τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

 
Ραρεμβάςεισ για το δίκτυο αποχζτευςθσ και απορροισ υδάτων: 

 Είναι ςτθ φάςθ τθσ ςυμβαςιοποίθςθσ το ζργο τθσ «Ολοκλιρωςθσ του δικτφου αποχζτευςθσ 
ακακάρτων του Διμου Καιςαριανισ» (ΚΑ 637312.0001 – 3.250.000€ / εκτίμθςθ 2.500.000€ για 
το 2018) με χρθματοδότθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, που εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκεί ςε 
15μινεσ, λφνοντασ ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα υποδομισ τθσ Καιςαριανισ. 
Συνοδευτικά προβλζπουμε ζργα ςυντιρθςθσ του δικτφου με ιδίου πόρουσ φψουσ 25.000, για 
να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα που μπορεί να εμφανιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ. 

 Ταυτόχρονα με ιδία ζςοδα προςυπολογίηεται θ ςφνταξθ μελζτθσ για τθν αντιπλθμμυρικι 
προςταςία του Διμου (ιδιαίτερα το τμιμα τθσ Κάτω Καιςαριανισ) (ΚΑ 30.7413.0013 - 32500€) 
για να μπορζςουμε ςε δεφτερθ φάςθ να προχωριςουμε ςε αίτθμα χρθματοδότθςθσ του 
αναγκαίου ζργου, που κα κωρακίςει τθν πόλθ από φαινόμενα όπωσ αυτά που βιϊςαμε 
πρόςφατα. 

 
Ζργο αςφαλτόςτρωςθσ: 

 Ξεκινάει μζςα ςτο 2018 θ Β’ Φάςθ αςφαλτόςτρωςθσ δρόμων τθσ πόλθσ φψουσ 399.996,10€ 
(ΚΑ 7333.0003), που χρθματοδοτείται από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ. 
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 Επιπλζον με ιδίουσ πόρουσ προβλζπεται θ ανάκεςθ Μελζτθσ για τθ βελτίωςθ τθσ οδικισ 
αςφάλειασ τθσ οδοφ Καραμολζγκου (ΚΑ 30.7412.0009 – 4.000€), που κα μασ δϊςει τθ 
δυνατότθτα να αναηθτιςουμε πθγι χρθματοδότθςθσ για τθν πραγματοποίθςθ ζργου ςτο 
επίμαχο ςθμείο του δρόμου. 

 
Για τα Ράρκα και τουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ άκλθςθσ και αναψυχισ του Διμου. 

 Ρρϊτθ προτεραιότθτα ζχει αναμφίβολα το ζργο για τθν «Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του 
Ράρκου του Σκοπευτθρίου», που είναι ςτθ φάςθ τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ τθσ 
Μελζτθσ, φψουσ 190.000€ με χρθματοδότθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Ταυτόχρονα με ιδίουσ 
πόρουσ προβλζπουμε τθ ςφνταξθ μελζτθσ για τθ Στατικότατα των κτθρίων που βρίςκονται ςτο 
Ράρκο (ΚΑ 15.7413.0007 - 24800€), για τθν ταχφτερθ προϊκθςθ του ζργου που κα 
ακολουκιςει. 

 Για τισ παιδικζσ χαρζσ του Διμου μασ, επιδιϊκουμε φζτοσ να λιξει θ διαδικαςία επιςκευϊν 
και πιςτοποίθςθσ του ςυνόλου των χϊρων, κινοφμενοι ςε διάφορεσ κατευκφνςεισ που 
μποροφν να εξαςφαλίςουν τθ χρθματοδότθςθ τθσ παρζμβαςθσ. 
Ρζρα από το ςυνολικό αίτθμα που ζχει κατατεκεί ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ φψουσ 310.000€, 
προςανατολίηουμε τθν Ρρόταςθ Συμμετοχισ του Διμου ςτο Ρρόγραμμα «Αςτικι 
Αναηωογόνθςθ» του Ρράςινου Ταμείου προχπολογιςμοφ 226.000€ (από τα οποία 45.000€ 
προκφπτουν από τθ ςυμμετοχι του Διμου ΚΑ 35.7322.0006) ςτθν «Αναβάκμιςθ Ραιδοτόπων» 
Ρροβλζπεται επίςθσ ετιςια ςυντιρθςθ για τισ παιδικζσ χαρζσ φψουσ 24.000€ με ιδίουσ 
πόρουσ. 

 Για το Ράρκο του Αθ-Γιάννθ προβλζπεται ποςό για τθν ανάπλαςι του, που κα βοθκιςει ςε 
αναγκαίεσ επιςκευζσ και ςτθν προςβαςιμότθτα που αφορά και τθ λειτουργία των Δθμοτικϊν 
Αναψυκτθρίων ςτο χϊρο (ΚΑ 70.7335.0002 – 18.600€). 

 Για τθ διαμόρφωςθ των κεντρικϊν Ρλατειϊν Ρ. Μακρι και Κοιμιςεωσ Κεοτόκου, προβλζπεται 
θ ςφνταξθ μελζτθσ ανάπλαςθσ (ΚΑ 30.7413.0014 – 30.000€) με ιδίουσ πόρουσ, που κα μασ 
επιτρζψει να ηθτιςουμε χρθματοδότθςθ για το κυρίωσ ζργο. Ιδθ για το ςκοπό αυτό ζχουν 
πραγματοποιθκεί ςυναντιςεισ με τθν Ρεριφζρεια Αττικισ. 

 
Για τουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ του Διμου: 

 Υπάρχει δζςμευςθ για υλοποίθςθ μζςα ςτο 2018 ζργου γα τθν επιςκευι 7 ανοιχτϊν γθπζδων 
μπάςκετ και βόλεϊ  από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, ζπειτα από ζγκριςθ αιτιματόσ μασ ςτθ ΓΓΑ 
φψουσ 161.475€. 

 Ταυτόχρονα εντάςςεται ςτον ΡΥ ζργο για τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφάλειασ του γθπζδου  «Μ. 
Κρθτικόπουλοσ» (ΚΑ 61.7336.0001 – 140.031€) που ζχει αποςταλεί για ζγκριςθ ςτθν 
Ρεριφζρεια Αττικισ. Το ζργο κα εκςυγχρονίςει τισ εγκαταςτάςεισ του γθπζδου και κα 
επιτρζψει τθν παραπζρα αξιοποίθςθ του για περιςςότερεσ κατθγορίεσ ακλθμάτων. 

 
Για το Δθμοτικό Φωτιςμό: 
Ζχει ιδθ ξεκινιςει θ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ για τθ ςυνολικι ενεργειακι αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ 
φωτιςμοφ του Διμου (ΚΑ 20.7413.0004 – 12.300€), που αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςτισ αρχζσ 
του 2018 ϊςτε να προχωριςουμε ςτθν κατάκεςθ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΤΡκΔ. 
Ταυτόχρονα προβλζπεται με ιδία ζςοδα θ ειδικι προμικεια και τοποκζτθςθ κολϊνων φωτιςμοφ 
ςε περιοχζσ τθσ πόλθσ με κατεςτραμμζνεσ υποδομζσ (ΚΑ 20.7135.0009 - 5.000€) με ιδίουσ πόρουσ. 
 
Για το Δθμοτικό Νεκροταφείο: 
Γίνεται προςπάκεια να διαμορφωκεί μζςα ςτο ζτοσ ο χϊροσ πλφςθσ Οςτϊν μζςα ςτθν Ρτζρυγα Β 
του Δθμοτικοφ Νεκροταφείου, που κα λφςει ζνα ςθμαντικό ηιτθμα υποδομισ. 



7 
 

Ταυτόχρονα για το 2018 προβλζπεται: 

 Θ προμικεια επίπλων για τθ διαμόρφωςθ του νζου Οςτεοφυλακίου ςτθν Ρτζρυγα Β’ (ΚΑ 
45.7135.0008 – 6.500€). 

 Θ διαμόρφωςθ Μνθμείου διακεκριμζνων κανόντων εντόσ του Νεκροταφείου, ςφμφωνα με τα 
όςα προβλζπονται ςτον νζο Κανονιςμό που ψιφιςε το Δθμοτικό Συμβοφλιο (ΚΑ 45.6262.0002 
– 5.000€). 

 Ζργο για τθν βελτίωςθ τθσ απορροισ υδάτων ςτο δυτικό τμιμα του Νεκροταφείου (ΚΑ 
45.7336.0004 - 3000€). 

 
γ. Να αναδείξουμε τισ δράςεισ για τθν ανάπτυξθ μαηικοφ ακλθτιςμοφ ςτθν πόλθ υπο τθν 

εποπτεία και αιγίδα του Διμου και τθν προςπάκεια για τθ διεφρυνςθ του δθμόςιου 
χαρακτιρα των ακλθτικϊν υποδομϊν. 

 
Φζτοσ υλοποιοφνται για τρίτθ χρονιά τα προγράμματα ΡΑΓΟ τθσ ΓΓΑ. Με αυτά διαμορφϊςαμε 
ακλθτικά τμιματα ςε ζνα μεγάλο εφροσ ακλθμάτων που αγκάλιαςαν πλικοσ παιδιϊν (το 2015-
16: 120 και το 2016-2017: 180), ΑΜΕΑ, γυναίκεσ και τθν Τρίτθ θλικία. Ειδικά τα προγράμματα 
για παιδιά ιταν επί τθσ ουςίασ χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ. Ο διμοσ εξαςφάλιςε τουσ 
ακλθτικοφσ χϊρουσ και τισ ϊρεσ που χρειαηότανε για τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων του.  
Ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω ςιμερα περιςςότεροι δθμότεσ και ειδικά νζοι αςχολοφνται με 
μια ακλθτικι δράςθ και από αυτοφσ θ πλειοψθφία χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ. 
Στον προχπολογιςμό για το 2018 προβλζπονται πζρα από τα αναγκαία κονδφλια για τθ 
μιςκοδοςία των εργαηόμενων γυμναςτϊν (ΚΑ 15.6041.0001), ποςά για τισ αναγκαίεσ 
προμικειεσ ςε ακλθτικό υλικό των Ρρογραμμάτων (ΚΑ 15.7135.0003 - 2500€) και για τθ 
ςυνζχιςθ των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων που αναπτφχκθκαν με επιτυχία πζρςι (ΚΑ 15.6472.0001 - 
5000€). 

 
δ. Στον τομζα του Ρολιτιςμοφ, γίνεται ςθμαντικι προςπάκεια να ςτθριχκεί θ  λειτουργία του 

Ρολιτιςτικοφ Κζντρου του Διμου, που αποτελεί τθ βαςικι δομι που διακζτουμε, με πολυετι 
παρουςία και πλικοσ μελϊν.  
Για το 2018 προβλζπεται θ περιοριςμζνθ αφξθςθ των δαπανϊν που προβλζπονται για 
πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Ρολιτιςτικοφ Κζντρου, ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό που 
ζχει διαμορφωκεί και το εφροσ των μακθμάτων, εργαςτθρίων κλπ που υλοποιοφνται (ΚΑ 
156471.0001 – 39.000€), ενϊ πρζπει να επιςθμανκεί ότι μπαίνουμε ςτθ νζα χρονιά χωρίσ να 
κουβαλάμε οφειλζσ προσ τρίτουσ, μετά από πολλά χρόνια. 
Επίςθσ προβλζπονται τα αναγκαία κονδφλια (ΚΑ 00.6443.0001 – 16.000€) για τισ εορταςτικζσ 
εκδθλϊςεισ που ζχουν πλζον κακιερωκεί, το καρναβάλι, τα κοφλουμα, τισ Χριςτουγεννιάτικεσ 
εκδθλϊςεισ κτλ. 
Εδϊ κα πρζπει να εντάξουμε και τθν ετιςια επιδότθςθ του ΚΕΜΛΡΟ (ΚΑ 00.6715.0005 – 
15.000€) που κα επιτρζψει ςτο Κζντρο τθ ςυνζχιςθ των κακιερωμζνων και επιτυχθμζνων 
ετιςιων εκδθλϊςεϊν του αλλά και τθν παραπζρα αξιοποίθςθ του υλικοφ και του δυναμικοφ 
που διακζτει. 
 

ε. Για τισ Κοινωνικζσ Δομζσ του Διμου: 

Ιδθ από το Σεπτζμβρθ λειτουργοφν ςτο Διμο οι δομζσ «Ραροχισ Βαςικϊν Αγακϊν» (Συςςίτιο-
Ραντοπωλείο-Φαρμακείο) ενϊ το επόμενο διάςτθμα κα ξεκινιςει θ λειτουργία του «Κζντρου 
Κοινότθτασ» που κα υποδζχεται το ςφνολο των κοινωνικϊν αιτθμάτων των δθμοτϊν του 
Διμου. 
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Ταυτόχρονα από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ λειτουργοφν τα «Μακιματα Αλλθλεγγφθσ του 
Διμου» που ςυγκεντρϊνουν ιδθ δεκάδεσ μακθτζσ. 

Στον προχπολογιςμό κα δείτε τισ προβλεπόμενεσ επιδοτιςεισ και τισ δαπάνεσ που 
προβλζπονται από τα υλοποιοφμενα προγράμματα (ΚΑ 60. 6041) και τισ δαπάνεσ με τα ιδία 
ζςοδα του Διμου. 

Εκτιμάμε ότι φζτοσ παρά τισ δυςκολίεσ κα μπορζςει να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα το ζργο τθσ 
Κοινωνικισ Υπθρεςίασ και να αποκτιςουν κανονικότθτα οι νζεσ δομζσ που ςτικθκαν τθν 
περαςμζνθ χρονιά. 

Δ. Πτι πραγματοποιικθκε το προθγοφμενο διάςτθμα και ςε μεγάλο βακμό ο προγραμματιςμόσ που 
διαμορφϊνεται ςιμερα, δεν κα ιταν εφικτά ζνα το προθγοφμενο διάςτθμα δεν είχε προθγθκεί μια 
κοπιαςτικι προςπάκεια να μαηευτοφν άκρεσ και χρζθ του Διμου, χωρίσ να ζχει προθγθκεί μια 
μεγάλθ προςπάκεια νοικοκυρζματοσ, αξιοποιϊντασ όλεσ τισ δυνατότθτεσ που ανοίχτθκαν μπροςτά 
μασ. 
Θ προςπάκεια αυτι αντιςτάκμιςε ςε μεγάλο βακμό τισ διαδοχικζσ μειϊςεισ τθσ χρθματοδότθςθσ 
τόςο ςτο Διμο όςο και ςτο Ν.Ρ. «Λ. Μανωλίδθσ», που διαφορετικά κα οδθγοφςαν ςε αδιζξοδο ι 
υποχϊρθςθ από μζτρα που πιραμε για τθ λαϊκι οικογζνεια. 

Ενδεικτικά: 
1. Το 2015 ο προχπολογιςμόσ του Διμου διαμορφϊκθκε ςτθν ΟΜΑΔΑ 1 με βάςθ τα 

απολογιςτικά ςτοιχεία των παρελκόντων ετϊν  με περικϊριο τα 3.957,99€. Ο φετινόσ 
διαμορφϊνεται με αντίςτοιχο περικϊριο ςτα 4.293,00€, ςθμειϊνοντασ κετικι διαφορά 
336.000€, μιάμιςθ φορά περίπου δθλαδι θ ετιςια χρθματοδότθςθ που λαμβάνουμε για 
επενδυτικζσ δαπάνεσ και ζργα. 

2. Ππωσ προκφπτει από τισ απολογιςτικζσ ταμειακζσ καταςτάςεισ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του 
Διμου Καιςαριανισ, τα ζςοδα του Δθμοτικοφ Νεκροταφείου του Διμου μασ ςθμείωςαν 
αφξθςθ από το 2014 ζωσ το 2016 ςε ποςοςτό 33% (148.368€) 

3.  Μπαίνουμε ςτο 2018 με χρζθ ΡΟΕ 466.220€, όταν το 2017 μπικαμε με 1.028.804 (ΚΑ 81), ενϊ 
το Ν.Ρ. «Λ. Μανωλίδθσ» με 30.000€, ςτθν πράξθ δθλαδι με μθδενικζσ οφειλζσ. 

Ε. ε κάκε περίπτωςθ δεν υπάρχει περικϊριο για κανζναν εφθςυχαςμό. Θ πολιτικι που 

υλοποιείται είναι βάρβαρα αντιλαϊκι και κζλει τθν Σοπικι Διοίκθςθ να παίξει ςυγκεκριμζνο - 

αναβακμιςμζνο ρόλο ςτθν υλοποίθςι τθσ. 

Πλοι οι παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν άςχθμθ και αδιζξοδθ κατάςταςθ που βριςκόμαςταν το 

προθγοφμενο διάςτθμα ωσ Διμοσ, είναι παρόντεσ, ίςωσ και πιο ενιςχυμζνοι.  

Σε κάκε περίπτωςθ ζχουμε επίγνωςθ ότι θ διαχείριςθ ζχει πολφ ςτενά όρια, ότι θ επίλυςθ των 

ςυγχρόνων λαϊκϊν αναγκϊν είναι κζμα πρωτίςτωσ πολιτικό. Πτι απαιτείται ςφγκρουςθ με τθν 

αντιλαϊκι πολιτικι ςτθν οποία κα πρζπει να πρωταγωνιςτιςει το λαϊκό κίνθμα με ςυμπαραςτάτθ 

τθ δθμοτικι αρχι. Σε αυτι τθ ρότα είναι αναγκαίο να επιμείνουμε και ςτισ τωρινζσ ςυνκικεσ, 

αναδεικνφοντασ τθν ανάγκθ για: 

• Ρλιρθ κρατικι χρθματοδότθςθ, που να καλφπτει το ςφνολο των αναγκϊν των διμων, με 

αφξθςθ τθσ φορολόγθςθστου μεγάλου κεφαλαίου. 

• Άμεςθ πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του Διμου, με βάςθ τισ 

ςθμερινζσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν. Κατάργθςθ τθσ απαγόρευςθσ των προςλιψεων. 

Εξαςφάλιςθ από τον κρατικό προχπολογιςμό των δαπανϊν τθσ μιςκοδοςίασ των 

εργαηόμενων. 
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• Ρρόγραμμα Δθμόςιων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε), αξιοποίθςθ των κοινοτικϊν κονδυλίων για ζργα 

και παρεμβάςεισ που να καλφπτουν όλο το φάςμα των προνοιακϊν, ακλθτικϊν και 

πολιτιςτικϊν αναγκϊν. Ζργα για τθ ςχολικι ςτζγθ, τθν αντιςειςμικι κωράκιςθσ, 

αντιπλθμμυρικι-αντιπυρικι προςταςία. 

• Μείωςθ ανταποδοτικϊν τελϊν, φόρων, ουςιαςτικι ελάφρυνςθ για εργατικά, λαϊκά ςτρϊματα, 

άνεργουσ, μικρομάγαηα, κατάργθςθ όλου του αντιδραςτικοφ πλαιςίου που μετατρζπει τουσ 

Διμουσ ςε πολλαπλαςιαςτζσ των αντιλαϊκϊν φορομπθχτικϊν μθχανιςμϊν, των πολιτικϊν 

ςτοχεφςεων τθσ ΕΕ και του κεφαλαίου. 

Ο ΑΝΤΛΔΘΜΑΧΟΣ 

ΡΟΛΥΧΟΝΑΚΘΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 

 


