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Κφριεσ και κφριοι ςυνάδελφοι.
υηθτάμε ςιμερα και αποφαςίηουμε για τον Προχπολογιςμό του Διμου Καιςαριανισ για το ζτοσ 2019, ενϊ ςε
επόμενο κζμα αποφαςίηουμε γι’ αυτόν τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου (ΚΕΔΘΚ). Αντικειμενικά ςτθν
κουβζντα εντάςςεται και θ ςυηιτθςθ του Σεχνικοφ Προγράμματοσ για το 2019. ε επόμενθ ςυνεδρίαςθ κα
ακολουκιςει θ ςυηιτθςθ για τουσ αντίςτοιχουσ Προχπολογιςμοφσ των ΝΠ του Διμου («Λ. Μανωλίδθσ» και
ΚΕΜΙΠΟ).
υηθτάμε ςιμερα ενϊ ζχουν προθγθκεί πολφ ουςιαςτικζσ ςυνεδριάςεισ το προθγοφμενο διάςτθμα ςτο
Δθμοτικό υμβοφλιο, όπωσ αυτζσ για το ηιτθμα των πλειςτθριαςμϊν, για τθ νζα παραχϊρθςθ δθμόςιασ και
δθμοτικισ περιουςίασ ςτο Τπερταμείο, βζβαια για τθ νζα διοικθτικι μεταρρφκμιςθ -Κλειςκζνθσ-. ε όλεσ
αναδείχκθκαν ςθμαντικζσ πλευρζσ του πολιτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ τθσ ΣΔ, των Διμων και Περιφερειϊν, ο
ειδικόσ ρόλοσ που καλοφνται να παίξουν ςτθ ςυνζχιςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ που γνωρίςαμε καλά τα
προθγοφμενα χρόνια, που γίνεται -παρά τθν προπαγάνδα για το αντίκετο- πιο αντιδραςτικι, παίρνει μόνιμα
χαρακτθριςτικά και ςτθ "μεταμνθμονιακι" περίοδο, τθν εποχι τθσ "ανάπτυξθσ".
Βαςικά οικονομικά μεγζκθ του ΠΤ
Σα βαςικά οικονομικά μεγζκθ του Προχπολογιςμοφ του Διμου, όπωσ οριοκετοφνται από αυτό το πλαίςιο,
εκφράηουν τθ ςτάςθ πλθρωμϊν απζναντι ςτο λαό, τον περιοριςμό των κοινωνικϊν δαπανϊν, τθν κεντρικι
ςτόχευςθ να προωκθκεί θ λειτουργία όλων των δομϊν και υπθρεςιϊν με ανταποδοτικά κριτιρια, να
απογειωκεί θ τοπικι φορολογία, τθν ίδια ϊρα που διαμορφϊνεται και ςτθν ΣΔ ζνασ παράδειςοσ για τθν
κερδοφορία και τθν ανταγωνιςτικότθτα των μεγάλων επιχειριςεων.
Ο Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ που ψθφίηεται αυτζσ τισ θμζρεσ ςτθ Βουλι, προβλζπει καρατόμθςθ -με όλα τα
"ςενάρια"- των κοινωνικϊν δαπανϊν (των προνοιακϊν παροχϊν, του επιδόματοσ ςτζγαςθσ, των κονδυλίων
για τα των ςχολικά γεφματα και τθ ςχολικι ςτζγθ). Προβλζπει μεγαλφτερθ φορολθςτεία με τθ νζα μείωςθ του
αφορολόγθτου και νζουσ ζμμεςουσ φόρουσ. Προβλζπει ματωμζνα πλεονάςματα που φτάνουν για φζτοσ το
ρεκόρ των 7.5δισ€.
Σθν ίδια ϊρα επιφυλάςςει ηεςτό χριμα για το κεφάλαιο, φοροαπαλλαγζσ, εργατικι δφναμθ ςε εξευτελιςτικζσ
τιμζσ. Όλα για να διατθρθκοφν οι ςτόχοι τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, που απαιτεί τθ ςυμφιλίωςθ του
λαοφ με τθ φτϊχια, τθν ανεργία, τθν εμπορευματοποίθςθ βαςικϊν κοινωνικϊν αναγκϊν όπωσ θ υγεία, θ
πρόνοια, θ παιδεία.
Οι Προχπολογιςμοί των Διμων, ωσ ςτοιχείο εξάλλου του κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, καλοφνται να
υπθρετιςουν τουσ ίδιουσ ςτόχουσ. Ζτςι για το 2019:


Θεωρείται δεδομζνθ θ διατιρθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΟΣΑ ςτα ίδια επίπεδα, ενςωματϊνοντασ
τισ μειϊςεισ (άμεςεσ και ζμμεςεσ) των προθγοφμενων χρόνων και χωρίσ βζβαια να υλοποιθκοφν οι
περςινζσ δεςμεφςεισ του ΤΠΕ για αφξθςθ τθσ τάξθσ του 4.6%, που ωςτόςο προπαγανδίςτθκε
δεόντωσ… Από τα ςτοιχεία που δίνει θ ΚΕΔΕ -και για τουσ δικοφσ τθσ βζβαια ςκοποφσ- οι ΚΑΠ προσ
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τουσ Διμουσ εμφανίηονται ςτον κρατικό προχπολογιςμό μειωμζνοι κατά 642εκ€, φτάνοντασ ςτα
χαμθλότερα επίπεδα όλων των εποχϊν -> ςτα 1,76δισ€, τθ ςτιγμι που οι κεςμοκετθμζνοι πόροι, οι
φόροι δθλαδι που αποδίδει ο λαόσ για δράςεισ τθσ Σ.Δ. ανζρχονται ςτα 5.9δισ€.
Θεωρείται δεδομζνο ότι θ τοπικι φορολογία κα ςυνεχίςει να παίηει τον κφριο λόγο ςτα ζςοδα των
Διμων. Μάλιςτα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μεςοπρόκεςμο, μζχρι το 2022, αναμζνεται να ζχει
αναςτραφεί παντοφ θ αναλογία τουσ με τουσ κεντρικοφσ πόρουσ.
Σα κονδφλια για το Πρόγραμμα Δθμόςιων Επενδφςεων είναι πρακτικά ανφπαρκτα, οι δαπάνεσ για
επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε εξευτελιςτικά επίπεδα, ενϊ όλο και μεγαλφτερο βάροσ για τθ ςτιριξθ
δομϊν και παροχϊν πζφτει ςτουσ Διμουσ.
ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ ΣΔ καλείτε να ςυνειςφζρει και 661εκ€ ςτο ετιςιο δθμοςιονομικό
πλεόναςμα…

Οι βαςικοί ΚΑ του Προχπολογιςμοφ του Διμου για το 2019, αναδεικνφουν ακριβϊσ αυτι τθν εικόνα.
Χαρακτθριςτικά:
ΚΑ
0611

«ΚΑΠ για τθν
κάλυψθ γενικϊν
αναγκϊν»

2.832,000€ Παραμονι ςτα ίδια επίπεδα με πζρςι και ενϊ ζχει προθγθκεί
μείωςθ κατά ≈48% από το 2009 ζωσ ςιμερα.
Δεν υπιρξε καμία αφξθςθ όπωσ είχε αναγγελκεί.
Αντικζτωσ μόνο οι ζμμεςεσ μειϊςεισ που ζχουν διαμορφωκεί από
το 2016 ωσ ςιμερα με τθ μθ απόδοςθ του Σζλουσ διαφιμιςθσ, του
φόρου ηφκου και του ΣΑΠ κακϊσ και οι αυξιςεισ ςε ειςφορζσ με το
Φόρο ειςοδιματοσ, τον ΕΝΦΙΑ, το Σζλοσ για τον φορζα διαχείριςθσ
του Πάρκου Σρίτςθ, θ αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για το
Διμο κα, ςτεροφν πλζον ετθςίωσ πάνω από 200.000€ ι περίπου
ζνα μινα από τθν τακτικι ετιςια χρθματοδότθςθ.

ΚΑ
4311

«ΚΑΠ για τθν
κάλυψθ
λειτουργικϊν
αναγκϊν των
ςχολείων»

199.960€ Ελάχιςτθ αφξθςθ 3000€ που ζχει να κάνει με τθν πλθρωμι των
ςχολικϊν τροχονόμων, ενϊ το 2017 ζχει προθγθκεί νζα μείωςθ
17.000€ λόγω ανακατανομισ.

ΚΑ
1311

«ΚΑΠ για τθν
κάλυψθ
επενδυτικϊν
δαπανϊν»

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

Επιςκευι και
ςυντιρθςθ
ςχολικϊν
κτθρίων

61.950€ Θ μοναδικι αφξθςθ που ςθμειϊνεται κατά 18.000€ (από 43.600€),
που προκφπτει από τθν ανακατανομι του ίδιου κεντρικοφ
κονδυλίου και ενϊ από το 2009 αυτό ζχει μειωκεί κατά 80%, με
ολοφάνερεσ και πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτισ ςχολικζσ
εγκαταςτάςεισ που ςε διπλανοφσ διμουσ οδθγοφν ςτο να …
πζφτουν κυριολεκτικά ςχολεία.

ΚΑ
1312

Με το κονδφλι αυτό ο Διμοσ Καιςαριανισ καλείται να τα βγάλει
πζρα με τισ ετιςιεσ ανάγκεσ ςυντθριςεισ των υποδομϊν του
(κτιρια, ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ, πάρκα κλπ),
να προχωριςει ςτισ αναγκαίεσ προμικειεσ, υπθρεςίεσ και ζργα!

Σα ςυνολικά τακτικά ζςοδα του Διμου μασ για το 2019, που δεν αποδίδονται για εξειδικευμζνεσ δαπάνεσ
(αποδόςεισ ςε ςχολικζσ επιτροπζσ, ενοίκια ΚΕΠ κ.α.) ακροιηόμενα με τα ΠΟΕ που βεβαιϊνονται μζςα ςτο
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ζτοσ, διαμορφϊνονται ςτα 6.975,070 € και ςυγκεκριμζνα:
ΚΑ

Περιγραφι

Ποςό ςτον ΠΤ 2018

0-(0619)
14
15

Σακτικά ζςοδα
Δωρεζσ
Προςαυξιςεισ Πρόςτιμα Παράβολα

162
2

Δαπάνεσ απομάκρυνςθσ και φφλαξθσ οχθμάτων ΟΣΚΗ
Ζςοδα ΠΟΕ Σακτικά
ΤΝΟΛΟ

6.252.328,00 €
1.000,00 €
69.200,00 €
4.200,00 €
648.342,00 €
6.975,070 €

Ιδθ από το 2010, ο Διμοσ Καιςαριανισ, είναι ςτουσ Διμουσ όπου τα τοπικά ζςοδα υπερςκελίηουν
ςθμαντικά τθν κρατικι χρθματοδότθςθ. Σα παραπάνω ζςοδα εξαντλοφνται μζχρι κεραίασ ςτισ βαςικζσ
ανελαςτικζσ δαπάνεσ, που κατανζμονται ςτα παρακάτω:
ΚΑ

Περιγραφι

6715

Αμοιβζσ και ζξοδα
προςωπικοφ
Επιχοριγθςθ δθμοτικϊν
ΝΠΔΔ

6738

Χρθματοδότθςθ Κοινωφελϊν

6721 &
8113.0002

ΕΔΝΑ (Ειςφορζσ ζτουσ +
τελευταίο τρίμθνο 2018)

60

65

61, 62 κα

Ποςό ςτον ΠΤ 2018
4.227.116,00 €
935.000,00 €
10.000,00 €
409.245,00 €
+ 136.425.25 =545.670€

Πλθρωμζσ ζτουσ για τθν
εξυπθρζτθςθ δθμόςιασ πίςτθσ
649.547,00 €
Δαπάνεσ για παραγωγικι
διαδικαςία κα (ΔΕΘ, ΕΤΔΑΠ,
ΟΣΕ, Φυςικό αζριο) ζτουσ.
570.200,00 €
φνολο επί των παραπάνω εςόδων

% επί των ετιςιων εςόδων
(Σακτικά και ΠΟΕ που βεβαιϊνονται ςτο ζτοσ)

61%
13,5%
0,14%

7.8%

9.31%

8.17%
99.78%.

Εντοπίηουμε εδϊ τθν πολφ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ειςφοράσ του Διμου προσ τον ΕΔΝΑ (περίπου 100.000€
μζςα ςτο 2019 και ετθςίωσ πλζον κατά 66.000€), λόγω τθσ αφξθςθσ κατά 11.36% τθσ τιμισ ανά τόνο
ειςερχόμενων ςτο ΧΤΣΑ τθσ Φυλισ. Ζτςι ι ζλλειψθ ςχεδίου διαχείριςθσ για τα απορρίμματα τθσ Αττικισ, το
πάγωμα των προγραμμάτων για τθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και τθσ διαλογισ ςτθν πθγι,
που ζχουν ςαν αναμενόμενο αποτζλεςμα τθν απογοθτευτικι μείωςθ του παραγόμενου όγκου ςκουπιδιϊν
ςτθν Ακινα (υπολογίηεται περίπου ςτο 3%), ςτζλνεται μποναμάσ ςτουσ δθμότεσ, που κα "τιμωροφνται" με
αυτό τον τρόπο για ευκφνεσ που φζρουν ςτο ακζραιο θ Κυβζρνθςθ και θ Περιφζρεια.
Με τα ζςοδα από τισ ειδικευμζνεσ επιχορθγιςεισ και τθν προςπάκεια για νοικοκφρεμα και διαχείριςθ που δεν
λείπουν, αλλά που ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να αντιςτακμίςουν τα αςφυκτικά οικονομικά περικϊρια
που υπάρχουν, εντάςςονται ςτον Προχπολογιςμό οι υπόλοιπεσ δαπάνεσ του ζτουσ (προμικειεσ, υπθρεςίεσ),
που όπωσ βλζπεται δεν υςτεροφν ςε ςχζςθ με τισ περςινζσ και διαμορφϊνεται το Σεχνικό Πρόγραμμα για το
2019, που κα αναπτφξουμε παρακάτω.
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Με τα όςα αναλυτικά παρουςιάςαμε γίνεται φανερό ότι:
Δεν μασ χαρίηει λεφτά το Τπουργείο όταν αποπλθρϊνει ζκτακτα τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ των Διμων
όταν οι ίδιοι ζχουν φτάςει τθ χρθματοδότθςθ ςτα ςθμερινά επίπεδα που αναπόφευκτα οδθγεί ςε διαρκζσ
οικονομικό αδιζξοδο. Μόνο οι ετιςιεσ ζμμεςεσ μειϊςεισ των 3 τελευταίων χρόνων για το Διμο Καιςαριανισ
ιςοςκελίηουν τθν τελευταία επιχοριγθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν που λάβαμε το 2016.
Δεν μασ ευεργετοφν, όταν προκθρφςςονται ζκτακτα προγράμματα χρθματοδότθςθσ όπωσ ο «Φιλόδθμοσ»,
που κατευκφνονται ςτισ πιο κραυγαλζεσ πλζον ανάγκεσ (ςχολεία, κοινωνικζσ δομζσ, μθχανολογικόσ
εξοπλιςμόσ κλπ), όταν εδϊ και χρόνια είναι ανφπαρκτο το ΠΔΕ και όλο και περιςςότερεσ ευκφνεσ
μετακαλοφνται χωρίσ πόρουσ ςτουσ Διμουσ.
Δεν μασ κάνει χάρθ θ Περιφζρεια και τα Τπουργεία όταν εντάςςουν ςτον Προχπολογιςμό τουσ ζργα για το
Διμο, μιασ και αυτά είναι χριματα του ελλθνικοφ λαοφ που δίνονται γι’ αυτό το ςκοπό και ο Διμοσ
Καιςαριανισ αποδεδειγμζνα δεν είναι από τουσ …ευνοοφμενουσ, με πλικοσ παραδειγμάτων που αυξάνονται
κάκε χρόνο.
Και βεβαίωσ, χωρίσ να αμβλφνουμε τθν κριτικι μασ απζναντι ςτθν πολιτικι που διαμορφϊνουν,
προςπακοφμε να τα αξιοποιιςουμε μζχρι κεραίασ.

Για τισ εξελίξεισ ςτθν Σοπικι Διοίκθςθ
Θ νζα Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ για τθ ΣΔ -ο Κλειςκζνθσ- αλλά και το πλικοσ των ςχετικϊν νομοκετθμάτων
που προωκικθκαν με φρενίτιδα τα χρόνια που προθγικθκαν, δεν ςυνεχίηουν απλά τθν πολιτικι που
γνωρίςαμε τα προθγοφμενα χρόνια, αλλά τθν εμβακφνουν και τθν εκςυγχρονίηουν. Ο Κλειςκζνθσ:
 Ενςωμάτωςε τον πυρινα όλων των παλαιότερων διοικθτικϊν μεταρρυκμίςεων, τον Καποδίςτρια και τον
Καλλικράτθ, δεν αμφιςβιτθςε ςτο ελάχιςτο -τουναντίον- το ςυνολικό αντιλαϊκό πλαίςιο λειτουργίασ των
ΟΣΑ.
 Άνοιξε νζα παιδία για τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, παραχωρϊντασ με λθςτρικοφσ όρουσ τθ
δθμοτικι περιουςία ςτουσ επιχειρθματίεσ του τουριςμοφ, τθσ ενζργειασ, τθσ βιομθχανίασ.
 Επζκτεινε τθ δυνατότθτα ςτουσ ίδιουσ τουσ Διμουσ να ςτιςουν μπίηνεσ και ςυμπράξεισ με ιδιϊτεσ, ςτθ
βάςθ του κζρδουσ που βγαίνει από τθν τοπικι φορολογία, τθν ανταποδοτικότθτα.
 ε κάκε περίπτωςθ επιβεβαιϊνει ότι τα τοπικά ζςοδα κα είναι το πλειοψθφικό πακζτο και θ
χρθματοδότθςθ του κράτουσ κα περιορίηεται ςε επίπεδα … ενίςχυςθσ, για να μπορεί να κατευκφνεται
ελεφκερα ςτισ τςζπεσ τθσ ντόπιασ και ξζνθσ πλουτοκρατίασ.
 Σο πλαίςιο ελζγχου των οργάνων τθσ ΣΔ ζγινε πιο αςφυκτικό και πολφπλευρο ζτςι ϊςτε απαρζγκλιτα να
κινοφνται ςτουσ ςτόχουσ και τισ δεςμεφςεισ τθσ κεντρικισ πολιτικισ.
Σθ ίδια ϊρα που προπαγανδίηεται θ ενίςχυςθ τθσ Δθμοκρατίασ με τθν κακιζρωςθ τθσ απλισ αναλογικισ
ςτον Α’ γφρο των τοπικϊν εκλογϊν αποκρφπτεται ότι μζνουν μόνιμα:
 Ο δθμοςιονομικόσ κόφτθσ, το Μεςοπρόκεςμο, το πλαφόν για τθν επιχοριγθςθ ςτουσ ΟΣΑ, που
ςτραγγαλίηουν κάκε πτυχι τθσ λειτουργίασ τουσ.
 Ο δθμοςιοχπαλλθλικόσ κϊδικασ που ςτρζφεται ενάντια ςτουσ υπαλλιλουσ που δεν ςυνδράμουν ςτο
τςάκιςμα των δθμοτϊν.
 Οι πλειςτθριαςμοί και οι αναγκαςτικζσ καταςχζςεισ, όπου πλζον εντάςςονται και τα δθμοτικά χρζθ για
500€ και 300€ αντίςτοιχα, με τθν ΑΑΔΕ να προςανατολίηεται ςτθν αποδζςμευςθ του ακατάςχετου ακόμα
και ςτα προνοιακά επιδόματα…
 Μζνουν οι τςακιςμζνεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ και όλο το οπλοςτάςιο των αντεργατικϊν νόμων και των
ελαςτικϊν ςχζςεων ςτουσ Διμουσ, δίπλα ςτθν απαγόρευςθ προςλιψεων.
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Σόςο θ κυβζρνθςθ του ΤΡΙΗΑ όςο και θ "αντιπολίτευςθ" τθσ ΝΔ, θ πλειοψθφία των δυνάμεων τθσ ΚΕΔΕ και
οι διάφοροι τοπικοί "ανεξάρτθτοι" που υπόςχονται λφςεισ χωρίσ να ανατραπεί το ςθμερινό πλαίςιο,
ακόμα χειρότερα αςπαηόμενοι τα ςυνκιματα τθσ "τοπικισ ανάπτυξθσ", τθσ "οικονομικισ αυτοτζλειασ", τθσ
"αποκζντρωςθσ", ςτθρίηουν ςτθν ουςία τον ίδιο δρόμο. Σο δρόμο που αποδεδειγμζνα οφτε ςτο παρελκόν
οφτε ςιμερα δεν ζφερε ανάπτυξθ ςε όφελοσ του λαοφ, δεν αναίρεςε τισ περιφερειακζσ ανιςομετρίεσ, τθ
ςυγκζντρωςθ πλοφτου ςε λίγα χζρια, ςε βάροσ τθσ λαϊκισ πλειοψθφίασ.


Οι κυβερνθτικζσ δυνάμεισ ςτουσ ΟΣΑ ζδωςαν δείγματα γραφισ γριγορα και ολοκλθρωμζνα με τον
«Κλειςκζνθ». Πρόςφατα ζγινε φανερι και θ αντίλθψθ που ζχουν για τθν αξία τθσ δθμοτικισ περιουςίασ
μπροςτά ςτισ απαιτιςεισ τθσ μόνιμθσ εποπτείασ. Για τουσ εργαηόμενουσ και τισ δθμοτικζσ δομζσ
επιφυλάςςουν τισ «ΚΑΛΟ», τθ μετεξζλιξθ των ΚΟΙΝ..ΕΠ., που κάνουν τουσ ανζργουσ εργοδότεσ του
εαυτοφ τουσ, να κονταροχτυπιοφνται μεταξφ τουσ για το ποιοσ κα είναι πιο φτθνόσ ςτθν αγορά εργαςίασ.



Θ ΝΔ πλειοδοτεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ των Διμων, νομιμοποιεί τον ΕΝΦΙΑ και τον
μεταφζρει ςτουσ Διμουσ ζναντι τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ, κάνοντασ τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ
φοροειςπράκτορα του πιο άδικου και βάρβαρου φόρου.



Από κοντά θ πλειοψθφία τθσ ΚΕΔΕ που ςτιριξε όλεσ τισ προθγοφμενεσ αντιδραςτικζσ αλλαγζσ και τισ
υλοποίθςε κατά γράμμα. Ηθτάει από καιρό τθν ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ για τοπικι φορολογία, το
πζραςμα δομϊν υγείασ και παιδείασ ςτουσ Διμουσ με ανταποδοτικά κριτιρια, τθ δυνατότθτα μπίηνεσ με
επιχειρθματίεσ κλπ.
Αντιπολίτευςθ ςτθν κυρίαρχθ πολιτικι


το διάςτθμα αυτό θ δθμοτικι αρχι και το δθμοτικό ςυμβοφλιο με τισ αποφάςεισ του, ςτάκθκε
αντιπολίτευςθ ςτθν κυρίαρχθ πολιτικι. Εναντιϊκθκε ςτθ νζα διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, καταδίκαςε τθ νζα
παραχϊρθςθ τθσ δθμόςιασ και δθμοτικισ περιουςίασ, δεν επζτρεψε, με τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ των
εργαηομζνων του, τθν υλοποίθςθ ςτο Διμο του μζτρου των καταςχζςεων και των πλειςτθριαςμϊν,
προςτατεφοντασ ςτθν πράξθ τισ πιο ταλαιπωρθμζνεσ οικογζνειεσ τθσ ςυνοικίασ μασ.

υνζχιςε τθν προςπάκεια ανακοφφιςθσ και ςτιριξθσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ εξαντλϊντασ τισ
οικονομικζσ δυνατότθτεσ του Διμου. το προθγοφμενο κζμα, προχωριςαμε ςε εκ νζου απόφαςθ που
απαλλάςςει και για το 2019 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. Σο μζτρο αυτό ςτιριξε το προθγοφμενο ζτοσ πάνω από 200 οικογζνειεσ τθσ
πόλθσ που απαλλάχτθκαν ςθμαντικά ι και εξολοκλιρου από τθν καταβολι δθμοτικϊν τελϊν.



τον Προχπολογιςμό που κατατίκεται αποτυπϊνονται οι προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ να βάλει
προτεραιότθτεσ με βαςικοφσ άξονεσ: Σθν πρόςβαςθ ςτθν Προςχολικι Αγωγι για όλα τα παιδιά τθσ ςυνοικίασ
χωρίσ προχποκζςεισ και φραγμοφσ, τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνου Σεχνικοφ Προγράμματοσ με ζργα και
παρεμβάςεισ που απαντάνε ςε αναγνωριςμζνεσ λαϊκζσ ανάγκεσ ςτθν πόλθ και ςτθ διεκδίκθςθ τθσ
χρθματοδότθςισ τουσ, τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων μαηικοφ ακλθτιςμοφ και πολιτιςμοφ με λαϊκά
χαρακτθριςτικά και ςυμμετοχι αλλά και περιεχόμενο.
Προτεραιότθτεσ και προγραμματιςμόσ για το νζο ζτοσ
Α. υνεχίηουμε ςτακερά να ενιςχφουμε με προτεραιότθτα το ζργο 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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Και πζρςι προχπολογίςτθκε και αποδόκθκε ςτο ΝΠ χρθματοδότθςθ, ςτο φψοσ των 920.000€. Σο ίδιο ποςό
προβλζπεται και φζτοσ (ΚΑ 00.6715.0008). Είναι ςθμαντικό να ξεκακαρίςουμε ότι ο Διμοσ επιδοτεί τισ δομζσ
Προςχολικισ Αγωγισ και τισ δομζσ Τγείασ του ΝΠ, μάλιςτα με πολφ ςθμαντικό κονδφλι για τα δεδομζνα του
(φζτοσ ςτο 13.5%) που είναι και το μεγαλφτερο που ζχει δοκεί από τθ ςφςταςθ του ΝΠ ωσ ςιμερα. Θ
χρθματοδότθςθ του ςχετικοφ Προγράμματοσ του ΕΠΑ, δεν καλφπτει παρά μόνο ζνα κλάςμα των
απαιτοφμενων δαπανϊν, παρά το ότι εξαντλοφνται κάκε χρόνο οι δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ με οργανωμζνθ
προςπάκεια που καταβάλλουν γι αυτό οι υπθρεςίεσ και θ διοίκθςθ του ΝΠ. Για τθν ακρίβεια με τισ μειϊςεισ
που επιλκαν τα τελευταία χρόνια ςτα γνωςτά voutcher, αυτά δεν καλφπτουν οφτε τισ δαπάνεσ για τθ
φιλοξενία των παιδιϊν που τελικά τα αποκτοφν. Σαυτόχρονα γίνεται ξεκάκαρο και με τισ τελευταίεσ αλλαγζσ
του Προγράμματοσ, που πριμοδοτοφν ουςιαςτικά τθν ιδιωτικι παιδεία - τουσ ιδιωτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ
και προμθνφουν νζεσ μειϊςεισ και ανακατανομι, ότι θ κακολικι πρόςβαςθ ςτθν προςχολικι αγωγι που
αποτελεί δικαίωμα για τθ νζα γενιά και οικογζνεια, δεν μπορεί να ςτθρίηεται ςε λθξιπρόκεςμεσ και υπό
προχποκζςεισ χρθματοδοτιςεισ. Πολφ περιςςότερο δεν μπορεί να ςτθρίηεται ςτθν ανταποδοτικότθτα, ςε
δυςβάςτακτα τροφεία, να κρίνεται θ πρόςβαςθ από τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ δθλαδι τθσ κάκε
οικογζνειασ.
Οι τελευταίεσ εξαγγελίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ για τθν δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι ςτα Νθπιαγωγεία,
που κα μποροφςε να ςυμβάλλει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, από τα δεδομζνα παραπζμπεται ςτο απϊτερο
μζλλον για τουσ περιςςότερουσ Διμουσ τθσ χϊρασ και για τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των παιδιϊν, μιασ και
δεν υπάρχει καμία πρόβλεψθ για ουςιαςτικζσ υποδομζσ – για τθν ακρίβεια και αυτό το κονδφλι που
προβλεπόταν ςτον κρατικό ΠΤ για το 2019 (140εκ€), κουρεφτθκε ςτθ βάςθ των κυβερνθτικϊν δεςμεφςεων και
προτεραιοτιτων.
Με αυτά θ χρθματοδότθςθ του Διμου για το ζτοσ είναι ξεκάκαρο ότι αποτελεί τον πυλϊνα τθσ λειτουργίασ
του, εξαςφαλίηοντασ το προςωπικό που χρειάηεται και τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου που
απαιτείται. Εξαςφαλίηει τθ διατιρθςθ των απαλλαγϊν ςτα τροφεία ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ (ςτα 25.000€),
που αφορά πλζον 7/10 οικογζνειεσ και το περίπου 40% των παιδιϊν από αυτά που δεν επιδοτοφνται από το
ΕΠΑ.
Για τισ υποδομζσ: Με τθν ολοκλιρωςθ του βιοκλιματικοφ και τθ νζα πτζρυγα ςτον Β’ Βρεφονθπιακό τακμό,
καλφπτονται ςε αυτι τθ φάςθ οι ανάγκεσ ςε κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ με ποιοτικό τρόπο. Όπωσ βλζπετε ςτο
Σεχνικό Πρόγραμμα, κατακζτουμε μζςα ςτο Δεκζμβρθ πρόταςθ ςτθν Πρόςκλθςθ του Φιλόδθμοσ για τθν
«Προςαρμογι υφιςτάμενων βρεφικϊν-παιδικϊν ςτακμϊν ςφμφωνα με το Π.Δ. 99/2017», όπου προβλζπεται
χρθματοδότθςθ ζωσ 50.000€ ανά ςτακμό, που κα κατευκυνκεί ςε παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και παραπζρα
βελτίωςθσ των χϊρων, που ςε γενικζσ γραμμζσ βρίςκονται ςε πολφ καλι κατάςταςθ.
Σζλοσ, για τισ δομζσ που υπάγονται ςτο ΝΠ, μζςα ςτο ζτοσ εκτιμάμε ότι κα ξεκινιςουν επιτζλουσ -μετά από
μαρακϊνιο διαδικαςιϊν- οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι του Κζντρου Θμεριςιασ Φροντίδασ του Διμου (ΚΑ
60. 7321.0001 - 2.103.761€) που κα δϊςει νζεσ δυνατότθτεσ για τθ φροντίδα και τθν απαςχόλθςθ τθσ 3θσ
θλικίασ και κα προςτεκεί ςτο ιδθ ςθμαντικό ζργο που προςφζρουν τα ΚΑΠΘ τθσ πόλθσ μασ.
Β. Κατακζτουμε το Σεχνικό Πρόγραμμα του 2019 όπου εντάςςονται ζργα, παρεμβάςεισ και μελζτεσ (ΚΑ 7...
«Επενδφςεισ») που υλοποιοφνται - ι είναι ςε προχωρθμζνο ςτάδιο ζγκριςθσ.
το ςφνολο τουσ προχωράνε ζπειτα από διαρκείσ παρεμβάςεισ και διεκδικιςεισ ςτθν Περιφζρεια και ςτα
υπεφκυνα Τπουργεία και άλλουσ φορείσ, αξιοποιϊντασ κάκε δυνατι πθγι χρθματοδότθςθσ. το Σεχνικό
Πρόγραμμα αποτυπϊνονται επιπλζον οι παρεμβάςεισ «με ιδίουσ πόρουσ», από τισ περιοριςμζνεσ δθλαδι
δυνατότθτεσ που δίνονται ςτο διμο από τθ ςχετικι χρθματοδότθςθ αλλά και ζνασ ςχεδιαςμόσ που είναι πιο
μακρόχρονοσ, προετοιμάηει δράςεισ για το μζλλον.
Σο Σεχνικό Πρόγραμμα δεν αποτυπϊνει απλά ζναν αρικμό παρεμβάςεων. Αποτυπϊνει τθν προςπάκεια
που γίνεται να μπουν προτεραιότθτεσ, να ιεραρχθκοφν οι λαϊκζσ ανάγκεσ ςε υποδομζσ, ζργα, υπθρεςίεσ
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και να διεκδικθκεί θ χρθματοδότθςι τουσ.
Οριςμζνα από τα πιο ςθμαντικά:
1. Παρεμβάςεισ ςτα ςχολεία τθσ πόλθσ:
Μζςα ςτο ζτοσ ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ για τθν «Αναβάκμιςθ χολικϊν υγκροτθμάτων του Διμου
Καιςαριανισ» με πθγι χρθματοδότθςθσ τθν ΚΣΤΠ ΑΕ. Ολοκλθρϊκθκε επίςθσ θ ανάπλαςθ του αφλειου χϊρου
του 6ου Δθμοτικοφ και είναι ςε εξζλιξθ θ ετιςια εργολαβία Μ18. Με αυτά και αντίςτοιχεσ εργαςίεσ που
πραγματοποιικθκαν τα προθγοφμενα χρόνια, απαντικθκαν κατεπείγουςεσ ανάγκεσ αςφάλειασ και
λειτουργικότθτασ ςτα ςχολικά ςυγκροτιματα τθσ πόλθσ, πολλά από τα οποία κλείνουν ιδθ αρκετζσ δεκαετίεσ
λειτουργίασ και καταπόνθςθσ, που αποτελεί μια βάςθ για να γίνουν παραπζρα επίςθσ αναγκαία βιματα.
Για το 2019 είναι ενταγμζνα ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα:
 θ ετιςια εργολαβία Μ19, φψουσ 94.284,30€.
 οι «Παρεμβάςεισ ςτουσ αφλειουσ και άλλουσ χϊρουσ των ςχολείων» που ςυμβαςιοποιικθκε ςτα
209.430€ με χρθματοδότθςθ από το «Φιλόδθμοσ» και ιδία ζςοδα.
 Μπαίνει ξανά επίςθσ θ «ανακαταςκευι τθσ Βοθκθτικισ Πτζρυγασ του Ειδικοφ Πειραματικοφ», για το
οποίο (μαηί και με άλλα απαραίτθτα που πρζπει να γίνουν ςτο χϊρο) παρά τισ ςυναντιςεισ με το
Τπουργείο, τθν ΚΣΤΠ, τθν Περιφζρεια Αττικισ και τθν ανάδειξθ του κζματοσ, παρά τισ δεςμεφςεισ ςτα
λόγια και τθν υποτικζμενθ κατανόθςθ τθσ προτεραιότθτασ, ςτθν πράξθ δεν ζχει προχωριςει τίποτα, με
τα προβλιματα να επιτείνονται μζρα με τθ μζρα.
 Μπαίνει τζλοσ το ηιτθμα τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των ςχολείων, ςε πρϊτθ φάςθ ςτο 3ο και 7ο
Δθμοτικό και ςτο 1ο ΓΕΛ, που αναμζνεται από τισ διακθρφξεισ τθσ ΠΕΔΑ αλλά και αντίςτοιχα
Προγράμματα που είναι ςτα ςκαριά αυτό το διάςτθμα να ζχει εξζλιξθ μζςα ςτο ζτοσ.
2. Για το δίκτυο αποχζτευςθσ και απορροισ υδάτων:
• Ολοκλθρϊνεται τουσ επόμενουσ μινεσ το ζργο «Ολοκλιρωςθσ του δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων του
Διμου Καιςαριανισ», λφνοντασ ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα υποδομισ ςτο Διμο. Επιπλζον
για το νζο ζτοσ προχπολογίηονται με ιδία ζςοδα ςθμειακζσ παρεμβάςεισ ςτο δίκτυο τθσ αποχζτευςθ και
ομβρίων φψουσ 30.000€ (ΚΑ 25.7312.0060 και ΚΑ 25.7312.0061), για να αντιμετωπιςτοφν
αναγνωριςμζνεσ ανάγκεσ ςτθ πόλθ.
• Σαυτόχρονα ζχει κατατεκεί μελζτθ ςτθν Περιφζρεια για τθν «Ενίςχυςθ του Αντιπλθμμυρικοφ Δικτφου
ςτθν οδό Θεολόγου» με δζςμευςθ ότι κα προχωριςει με προτεραιότθτα λόγω τθσ φφςθσ του, που με τθν
ολοκλιρωςι του κα ζχει αντιμετωπίςει το ςθμαντικότερο εντοπιςμζνο πρόβλθμα που ςυναντάμε ςτθν
πόλθ ςε ςχζςθ με τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία, κωρακίηοντασ από φαινόμενα όπωσ αυτά που
βιϊςαμε πρόςφατα.
3.




4.

•

Για το Δθμοτικό Φωτιςμό:
Είναι ςτθ φάςθ τθσ δθμοπράτθςθσ (ολοκλθρϊνεται ςτο τζλοσ Δεκζμβρθ) θ προμικεια για τθ ςυνολικι
ενεργειακι αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ του Διμου και εκτιμάτε ότι ςτισ αρχζσ του ζτουσ κα
ολοκλθρωκεί θ αντικατάςταςθ των παλαιϊν και θ τοποκζτθςθ νζων φωτιςτικϊν LED ςτο ςφνολο του
δθμοτικοφ φωτιςμοφ. Γίνεται δθλαδι μια ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ, που εξαςφαλίηει τθν εξοικονόμθςθ
πόρων και για το Διμο (ελζω ΔΕΘ), και καλφτερθ απόδοςθ του φωτιςμοφ.
Σθν αναβάκμιςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων, κα ςυμπλθρϊςει και θ προμικεια ςχετικοφ λογιςμικοφ
άμεςου εντοπιςμοφ βλαβϊν και ειδοποίθςθσ, που κα είναι προςβάςιμθ ςτουσ πολίτεσ.
Για τα Πάρκα και τουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ άκλθςθσ και αναψυχισ του Διμου:
Θ ςθμαντικότερθ εξζλιξθ, αφορά το ζργο για τθν «Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του Πάρκου του
κοπευτθρίου». Ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ του ζργου, φψουσ
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•

•

5.

•



6.

190.000€ με χρθματοδότθςθ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. Εκτιμάμε ότι μζςα ςτο 2019 αυτι κα ςυνταχκεί,
ανοίγοντασ το δρόμο το κυρίωσ ζργο, που κα αναβακμίςει ςυνολικά το χϊρο του Πάρκου Ελευκερίασ.
Περιλαμβάνει τθν μετατροπι του ιςτορικοφ Κζντρου «Χάραμα» ςε πολιτιςτικό κζντρο, τθ διαμόρφωςθ
ανοιχτοφ κεάτρου και χϊρου βιβλιοκικθσ, ανάπλαςθ του πάρκου και βελτίωςθ των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων του κα.
Για τθν ταχφτερθ προϊκθςθ του ζργου που κα ακολουκιςει, προβλζπουμε με ιδίουσ πόρουσ τθ ςφνταξθ
μελζτθσ για τθ τατικότατα των κτθρίων που βρίςκονται ςτο Πάρκο (ΚΑ 15.7413.0007 - 24800€).
Για τισ παιδικζσ χαρζσ του Διμου μασ και ζπειτα από ςθμαντικι κωλυςιεργία του αρμόδιου Τπουργείου,
εγκρίκθκε θ Πρόταςθ υμμετοχι του Διμου ςτο Πρόγραμμα του Πράςινου Σαμείου και αναμζνουμε να
προχωριςει θ δθμοπράτθςθ του ζργου για τθν ολικι ανακαταςκευι 2 παιδικϊν χαρϊ (Αμαςείασ και
Φιλαδελφείασ), προχπολογιςμοφ 226.000€ (από τα οποία 45.000€ προκφπτουν από τθ ςυμμετοχι του
Διμου ΚΑ 35.7322.0006).
τθ φάςθ τθσ δθμοπράτθςθσ είναι επίςθσ θ «Προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν» από το Πρόγραμμα Φιλόδθμοσ, που κα ςτραφεί ςτισ υπόλοιπεσ παιδικζσ
χαρζσ του Διμου.
Με αυτά φζτοσ ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία επιςκευϊν και πιςτοποίθςθσ του ςυνόλου των χϊρων, ενϊ
επίςθσ προβλζπεται θ ετιςια ςυντιρθςθ για τισ παιδικζσ χαρζσ φψουσ 24.000€ με ιδίουσ πόρουσ, που
κα εξαςφαλίςει τθ διατιρθςθ τθσ λειτουργικότθτασ και αςφάλειασ των χϊρων.
Για τθν αςφαλτόςτρωςθ του οδικοφ δικτφου:
Βγικε ο μειοδότθσ και υπάρχει δυνατότθτα να ξεκινιςει άμεςα θ Β' Φάςθ αςφαλτόςτρωςθσ δρόμων τθσ
πόλθσ φψουσ 399.996,10€ (ΚΑ 7333.0003). Με αυτι, ςτα τελευταία 3 χρόνια αςφαλτοςτρϊνονται
ςυνολικά 38.000τμ των δρόμων τθσ πόλθσ, αντιμετωπίηοντασ τισ πρϊτεσ και οξυμζνεσ ανάγκεσ ςτθ
ςυντιρθςθ του δικτφου, που εμφανίηει ςε κάκε περίπτωςθ ςθμαντικά προβλιματα, μιασ και θ τελευταία
αντίςτοιχθ παρζμβαςθ (κι αυτι μικρισ ζκταςθσ) χρονολογείται από το 2010.
Γι αυτό, όπωσ φαίνεται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα, ςυντάςςεται ιδθ νζα μελζτθ για τθ Γ’ Φάςθ, που κα
κατευκυνκεί ςτουσ δρόμουσ όπου ζγινε διζλευςθ των νζων αγωγϊν αποχζτευςθσ και ςε άλλα
εντοπιςμζνα ςθμεία με προβλιματα. Κι αυτι με τθ ςειρά τθσ κα κατατεκεί για να ενταχκεί ςτον ΠΤ τθσ
Περιφζρειασ.
Για τθν υπθρεςία κακαριότθτασ και τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων:
Παραδίδονται αυτζσ τισ θμζρεσ τα οχιματα και ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που προμθκευτικαμε,
αξιοποιϊντασ τθ χρθματοδότθςθ από το Πρόγραμμα Φιλόδθμοσ και το δανειςμό από το ΣΠκΔ, ζπειτα
από απόφαςθ του Δ.. Παραλαμβάνουμε με αυτά, όπωσ ζχουμε ςυηθτιςει 1 νζο απορριμματοφόρο, 1
φορτωτι, 1 ανατρεπόμενο φορτθγό, 1 ςάρωκρο και 1 μθχανικό κλαδοφάγο , που κα ενιςχφςουν αιςκθτά
τον γεραςμζνο και καταπονθμζνο ςτόλο του Διμου (οχιματα που κλείνουν 15ετία ηωισ και βάλε), κα
βελτιϊςουν και τισ δυνατότθτεσ αποκομιδισ και τθν αςφάλεια του εργαηόμενου προςωπικοφ, χωρίσ ςε
καμία περίπτωςθ να καλφπτονται οι ανάγκεσ για ανανζωςθ. Σαυτόχρονα ςυνεχίηεται ςυςτθματικά και
αυτό το ζτοσ θ προμικεια νζων κάδων απορριμμάτων, με τθν ετιςια δαπάνθ να ανζρχεται ςτισ 24.000
για κάδουσ απορριμμάτων και άλλεσ 8.000 για κάδουσ κοινόχρθςτων χϊρων.
Σονίηουμε εδϊ ότι ςτο Διμο Καιςαριανισ διαμορφϊςαμε και ψθφίςαμε ολοκλθρωμζνο ςχζδιο
διαχείριςθσ αποβλιτων (ΣΔΑ), ςτο πλαίςιο του οποίου κατακζςαμε πρόταςθ χρθματοδότθςθσ για τθ
διαλογι αςτικϊν «βιοαποβλιτων» ςτθν πθγι που κα εξόπλιηε τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ με νζα
οχιματα και μθχανιματα που είναι απολφτωσ αναγκαία. Ωσ ςιμερα ωςτόςο θ ςυνολικι προϊκθςθ
ςχεδίου διαχείριςθσ για τα απορρίμματα τθσ Αττικισ και θ ςχετικι χρθματοδότθςθ παραμζνουν
"παγωμζνα" με ακζραιθ ευκφνθ τθσ Κυβζρνθςθσ και τθσ Περιφζρειασ Αττικισ που αντ’ αυτοφ προχϊρθςε
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ςτθν αφξθςθ τθσ παρακράτθςθσ για τον ΕΔΝΑ και ζχει προαναγγείλει τθν επιβολι τζλουσ ταφισ ςτουσ
Διμουσ, εκτοξεφοντασ τα ανταποδοτικά και το τοπικό χαράτςωμα.
7. Για τουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ του Διμου:
• Είναι ενταγμζνεσ ςτον ΠΤ τθσ Περιφζρειασ παρεμβάςεισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφάλειασ του
γθπζδου «Μ. Κρθτικόπουλοσ» (ΚΑ 61.7336.0001 - 140.031€) και για τθ διαμόρφωςθ των αικουςϊν κάτω
από τισ κερκίδεσ του ςταδίου. Αυτι τθν περίοδο είναι ςε εξζλιξθ θ μελζτθ για τθ ςτατικι επάρκεια τθσ
βορινισ κερκίδασ, που κα ανοίξει το δρόμο και για τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ, που εκςυγχρονίςουν τισ
εγκαταςτάςεισ του γθπζδου και κα επιτρζψου τθν παραπζρα αξιοποίθςθ του για περιςςότερεσ
κατθγορίεσ ακλθμάτων.
• Αντικζτωσ και παρά τισ επαναλαμβανόμενεσ δεςμεφςεισ για υλοποίθςθ μζςα ςτο 2018 του ζργου γα τθν
επιςκευι των 7 ανοιχτϊν γθπζδων μπάςκετ και βόλεϊ φψουσ 161.475€, αρχικά από τθ ΓΓΑ (ιδθ από το
2016) και τελευταία από τθν Περιφζρεια Αττικισ, ςτθν ουςία το μόνο που προχωράει είναι θ κοροϊδία.
ε κάκε περίπτωςθ εντάςςουμε το ζργο ςτο τεχνικό πρόγραμμα με ςκοπό να πιζςουμε για τθν
υλοποίθςι του.
8. Για το Δθμοτικό Νεκροταφείο:
Ζγιναν τον τελευταίο χρόνο ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ, με τθ διαμόρφωςθ του χϊροσ πλφςθσ Οςτϊν και τθν
προμικεια επίπλων για το νζο Οςτεοφυλακίου ςτθν Πτζρυγα Β', που ζλυςαν τισ ςθμαντικότερεσ εκκρεμότθτεσ
που αφοροφςαν τθν υποδομι του. Για το νζο ζτοσ προγραμματίηεται:
Θ διαμόρφωςθ Μνθμείου διακεκριμζνων κανόντων εντόσ του Νεκροταφείου, ςφμφωνα με τα όςα
προβλζπονται ςτον νζο Κανονιςμό που ψιφιςε το Δθμοτικό υμβοφλιο (ΚΑ 45.6262.0002 - 5.000€).
Αλλά και θ προετοιμαςία πρόταςθσ για αναγκαίεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν τθν αςφαλτόςτρωςθ, τθν
περίφραξθ και νζο χωνευτιρι, ενδεικτικοφ φψουσ 190.000€ με ςκοπό να κατατεκεί για ζγκριςθ ςτθν
Περιφζρεια.
9. Κλείνοντασ για το Σεχνικό Πρόγραμμα, όπωσ βλζπεται, προβλζπονται ςε αυτό και κινιςεισ
προετοιμαςίασ και πιο μακρόχρονου ςχεδιαςμοφ για μελλοντικζσ δράςεισ που ιδθ διαφαίνεται ότι
μπαίνουν από τθ ηωι ςε προτεραιότθτα:
 Μελζτθ για τθν αςτικι κινθτικότθτα (ΒΑΚ), φψουσ 30.000.
 Μελζτθ ςθμειακϊν παρεμβάςεων ςτο Γενικό Πολεοδομικό ςχζδιο τθσ πόλθσ, φψουσ 24.800
 Θ πρόβλεψθ για δαπάνεσ που ζχουν να κάνουν με τθ νομιμοποίθςθ και τακτοποίθςθ δθμοτικϊν
εγκαταςτάςεων
 Θ μελζτθ για τουσ υδάτινουσ πόρουσ (επίςθσ ςθμαντικι πλευρά μετά από τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ)
που ςυηθτάμε ιδθ με το Σμιμα Γεωπονίασ, ζπειτα από τθ ςυνεργαςία που είχαμε με αφορμι τα εγκαίνια
του ΚΠΕ.
Τπάρχουν και μια ςειρά άλλεσ καταχωριςεισ ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα (ανάπλαςθ τθσ Λεωφόρου, των
κεντρικϊν Πλατειϊν, τθσ Φορμίωνοσ, το ηιτθμα των προςφυγικϊν κατοικιϊν) που βζβαια όλα ξεφεφγουν
από τισ δυνατότθτεσ του Διμου και ανάλογα με τθν εξζλιξθ των ιδθ κατατεκειμζνων ζργων που είναι ςε
προτεραιότθτα κα εξετάηονται.
Γ. Για τον προγραμματιςμό του νζου ζτουσ να αναδείξουμε τζλοσ:
 τον τομζα του Πολιτιςμοφ, γίνεται ςθμαντικι προςπάκεια να ςτθριχκεί θ λειτουργία του
Πολιτιςτικοφ Κζντρου του Διμου, που αποτελεί τθ βαςικι δομι που διακζτουμε, με πολυετι
παρουςία και πλικοσ μελϊν.
Για το 2019 θ δαπάνθ που προβλζπεται για πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Πολιτιςτικοφ Κζντρου,
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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.
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.
τισ δράςεισ για τθν ανάπτυξθ μαηικοφ ακλθτιςμοφ ςτθν πόλθ υπό τθν εποπτεία και αιγίδα του Διμου
και τθν προςπάκεια για τθ διεφρυνςθ του δθμόςιου χαρακτιρα των ακλθτικϊν υποδομϊν. Φζτοσ
υλοποιοφνται για τζταρτθ χρονιά τα προγράμματα ΠΑΓΟ τθσ ΓΓΑ. Με αυτά διαμορφϊςαμε ακλθτικά
τμιματα ςε ζνα μεγάλο εφροσ ακλθμάτων που αγκάλιαςαν πλικοσ παιδιϊν, ΑΜΕΑ, γυναίκεσ και τθν
Σρίτθ θλικία. Ειδικά τα προγράμματα για παιδιά ιταν επί τθσ ουςίασ χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ.
τον προχπολογιςμό για το 2019 προβλζπονται τα αναγκαία κονδφλια για τθ μιςκοδοςία των
εργαηόμενων γυμναςτϊν (ΚΑ 15.6041.0001), και για τθ ςυνζχιςθ των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων που
αναπτφχκθκαν με επιτυχία πζρςι (ΚΑ 15.6472.0001 - 5000€).

Κλείνοντασ επαναφζρουμε το βαςικό ςυμπζραςμα ότι θ διαχείριςθ ζχει πολφ ςτενά όρια, ότι θ επίλυςθ
των ςυγχρόνων λαϊκϊν αναγκϊν είναι κζμα πρωτίςτωσ πολιτικό. Ότι απαιτείται ςφγκρουςθ με τθν
αντιλαϊκι πολιτικι ςτθν οποία κα πρζπει να πρωταγωνιςτιςει το λαϊκό κίνθμα με ςυμπαραςτάτθ τθ
δθμοτικι αρχι. ε αυτι τθ ρότα είναι αναγκαίο να επιμείνουμε και ςτισ τωρινζσ ςυνκικεσ,
αναδεικνφοντασ τθν ανάγκθ για:
 Πλιρθ κρατικι χρθματοδότθςθ, που να καλφπτει το ςφνολο των αναγκϊν των διμων, με αφξθςθ τθσ
φορολόγθςθσ του 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.
 Πρόγραμμα Δθμόςιων Επενδφςεων (Π.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 ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ

ΠΟΛΤΧΡΟΝΑΚΘ ΤΜΕΩΝ
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