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Οι δυσοίωνες προβλέψεις για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας, η μείωση των
χρηματοδοτήσεων και η μείωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ, αλλά και οι αλλαγές που
φέρνει ο «Καλλικράτης» στη λειτουργία όλων των Δήμων φαίνεται ότι θα είναι οι
πρωταγωνιστές του 2011. Η εθνική μας πορεία άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία των
τοπικών κοινωνιών θα επηρεάσει καθοριστικά και την πορεία της αυτοδιοίκησης τη δύσκολη
αυτή χρονιά που έρχεται.

Πάρα τις δυσκολίες και τα εμπόδια, πάντως, η ζωή όλων μας, αλλά και η λειτουργία
κράτους, δήμων & φορέων συνεχίζεται κανονικά. Στο Δήμο μας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
στις 22/12/2010 το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011, όπου περιγράφονται «οραματικά», όπως
συνηθίζεται, τα έργα εκείνα που η δημοτική αρχή θεωρεί ότι έχει ανάγκη η πόλη. Αυτό που
τώρα περιμένουμε είναι η ψήφιση του Προϋπολογισμό του 2011, ο οποίος πρόκειται να
συζητηθεί τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 στην Οικονομική Επιτροπή και τη Δευτέρα 7
Φεβρουαρίου θα έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης, στον οποίο η
δημοτική αρχή θα βάλει τις προτεραιότητές της και ρεαλιστικά πλέον θα μοιράσει τα
διαθέσιμα κονδύλια της στα έργα εκείνα που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Εξεύρεση πόρων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων είναι η ύπαρξη κονδυλίων. Οι Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι που δόθηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη χρονιά της οικονομικής κρίσης
που μας πέρασε ήταν μειωμένοι περίπου 30%. Στο Δήμο Νέας Σμύρνης από τα 13 περίπου
εκατομμύρια που αναμενόταν να εισρρεύσουν στο ταμείο το έτος 2010, δόθηκαν περίπου τα
10. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί αντίστοιχα και το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου
μας στον καταθετικό του λογαριασμό, το οποίο όμως παραμένει υψηλό και κυμαίνονταν στα
τέλη του 2010 περίπου στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Δήμος Ν. Σμύρνης ευτυχώς δεν συνενώθηκε με κανέναν άλλον, οπότε διατηρεί τα μέχρι
σήμερα «νοικοκυρεμένα» οικονομικά του, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν «ασπίδα»
απέναντι στην κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Δήμος Ν. Σμύρνης στον Προϋπολογισμό
του 2011 θα συμπεριλάβει μεγάλα κονδύλια ύψους 2.000.000 ευρώ από το διαθέσιμο
χρηματικό του υπόλοιπο τόσο για προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, όσο και για έργα
περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι προτεραιότητες
Τα μεγάλα έργα του Τεχνικού Προγράμματος για τα οποία θεωρείται πιο πιθανό να
εγγραφούν κονδύλια στον Προϋπολογισμό και να γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν μέσα
στο 2011 είναι, πέρα από τη διαμόρφωση της Πλατείας Καρύλλου που βρίσκεται σε εξέλιξη,
η παρέμβαση στην οδό Ομήρου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της
πόλης, η ανάπλαση της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης, η ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων
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Πολυτεχνείου (Ιωνίας) & η πεζοδρόμηση της οδού Φωκαίας, η δημιουργία πράσινης
διαδρομής στην οδό Κοραή, οι ποδηλατόδρομοι, η αγορά λεωφορείου για τη βελτίωση της
δημοτικής συγκοινωνίας κ.ά.
Ο Δήμος Ν. Σμύρνης προγραμματίζει επίσης, όπως προαναφέραμε, να διαθέσει για το 2011
ποσό 1.000.000 ευρώ για να υποστηρίξει νέες δράσεις κοινωνικής πολιτικής και
ανακούφισης των πληγέντων από την κρίση, καθώς και 1.000.000 ευρώ για να υλοποιήσει
έργα περιβαλλοντικής προστασίας, επιπλέον από τις πράσινες στέγες, την τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών και τους ποδηλατόδρομους για τα οποία προβλέπονται ξεχωριστά
κονδύλια.
Αυτό, πάντως, που θα καθορίσει την υλοποίηση των όποιων προϋπολογισθέντων έργων θα
είναι η πορεία της οικονομίας της χώρας μας. Οι περισσότεροι Δήμοι και κρατικοί φορείς
από την αρχή του έτους τηρούν στάση αναμονής πραγματοποιώντας μόνο όσες δαπάνες
είναι υποχρεωτικές, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει καλύτερα το τοπίο και να γίνει πιο
σαφές, πότε η χώρα μας θα καταφέρει μέσω ενός ευρωπαϊκού πολιτικού σχεδίου διάσωσης
των υπερχρεωμένων χωρών να βγει από την κρίση.

Αλλαγές στα ΝΠΔΔ
Σε εκκρεμμότητα, τέλος βρίσκεται και η μείωση των Νομικών Προσώπων που λειτουργούν
αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», τα 7 υπάρχοντα Νομικά
Πρόσωπα θα πρέπει να συνενωθούν σε 2 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχει γίνει
ακόμα γνωστό αν θα δοθεί κάποια παράταση. Οι μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι πάντως που
σήμερα εργάζονται στα Νομικά Πρόσωπα, τα οποία θα σταματήσουν να λειτουργούν, θα
συνεχίσουν να εργάζονται στα νέα που θα δημιουργηθούν, ενώ οι συμβασιούχοι όταν λήξη η
σύμβασή τους θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να αποχωρήσουν.
Ο Δήμος Ν. Σμύρνης εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει επιπλέον από το ΥΠΕΣΑΗΔ τη
διατήρηση και του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας παιδιών - νέων του Δήμου Ν.
Σμύρνης ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» πριν όμως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θα συζητήσει πρώτα
με τους εκπροσώπους του Σωματείου της Εθνικής Στέγης.
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