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Εγκρίθηκαν το μήνα που μας πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας ο
Προϋπολογισμός του Δήμου Ν. Σμύρνης, των Νομικών Προσώπων και των Ορανισμών της
Νέας Σμύρνης. Ενώ με απάντηση της Περιφέρειας Αττικής στις 11 Φεβρουαρίου ο
Προϋπολογισμός του Δήμου ύψους 54,340 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε και από την
Περιφέρεια και τέθηκε σε ισχύ...
Εγκρίθηκαν το μήνα που μας πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας ο
Προϋπολογισμός του Δήμου Ν. Σμύρνης, των Νομικών Προσώπων και των Ορανισμών της
Νέας Σμύρνης. Ενώ με απάντηση της Περιφέρειας Αττικής στις 11 Φεβρουαρίου ο
Προϋπολογισμός του Δήμου ύψους 54,340 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε και από την
Περιφέρεια και τέθηκε σε ισχύ.
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ν. Σμύρνης του 2008, σύμφωνα με την εισήγηση του
Δημάρχου κ. Κουτελάκη, αποτυπώνει τη συνεχή βελτίωση της οικονομικής θέση του Δήμου
μας, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή των ΟΤΑ που διατηρούν τα οικονομικά τους σε υψηλά
επίπεδα. «...Τα έργα, οι δράσεις, οι λειτουργίες και οι πολιτικές του Δήμου ξεδιπλώνονται
και πραγματοποιούνται πάντα με κριτήριο τις πραγματικές δυνατότητες και τον έλεγχο
τους και όχι μόνο λόγω της αναγραφής τους στον προϋπολογισμό. Έτσι κάθε τι, που
υλοποιείται έχουν προηγούμενα διασφαλιστεί οι πόροι του ώστε να μην «χρεώνεται» ο
Δήμος με οφειλές και υποχρεώσεις, οι οποίες δεν μπορούν σωρευτικά να υπηρετηθούν... Η
ισχυρή οικονομική θέση του Δήμου του επιτρέπει να σχεδιάζει αναπτυξιακά και όχι
διαχειριζόμενος με μίζερο τρόπο την καθημερινή φτώχεια των ΟΤΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο
Δήμος είναι «πλούσιος» αφού δεν έχει από πουθενά πόρους ισχυρούς μέσα από τη
λειτουργία της πόλης. Σημαίνει όμως ότι η αναπτυξιακή διάσταση πηγάζει από το ισχυρό
οικονομικό υπόβαθρο, που με κόπο έχουμε δημιουργήσει...» αναφέρει χαρακτηριστικά στην
εισήγησή του ο κ. Κουτελάκης. Στα έργα ανάπτυξης που περιλαμβάνει ο φετινός
προϋπολογισμός εκτός των γνωστών μεγάλων έργων (Γκαράζ, Ανάπλαση Άλσους, Γέφυρα
Πρασίνου και ενοποίηση Πλατείας – Άλσους) αναφέρονται η ανάπλαση της Πλ.
Χρυσοστόμου και η ενοποίηση του χώρου με την πλατεία «ΕΣΤΙΑΣ» και την Κεντρ. Πλατεία,
η κυκλοφοριακή αλλαγή και παρέμβαση σε βασικούς οδικούς άξονες (Ομήρου – Παλαιολόγου
– Βενιζέλου) που θα διευκολύνουν την κίνηση, η έναρξη προετοιμασίας για τη δημοπράτηση
εντός της 4ετίας 2-3 περιφερειακών υπόγειων γκαράζ, ο εκσυγχρονισμός της Δημ.
Συγκοινωνίας, η δημιουργία νέου Παιδ. Σταθμού, νέου Γυμναστηρίου, νέου ΚΕΠ στην Άνω Ν.
Σμύρνη, η δημιουργεία ηλεκτρονικής πύλης του Δήμου, η ανοικοδόμηση στην οδό Πλαστήρα
του κτιρίου κοιν. & πολιτιστικών αναφορών για να ανοίξει ο σχεδιασμός του νέου
Δημαρχείου στο χώρο της σημερινής ΓΕΧΑ κ.ά.
Τέλος αξίξει
να αναφέρουμε ότι φέτος για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός του Δήμου Ν. Σμύρνης
φιλοδοξεί να αναπτύξει και μια νέα πολιτική στο πλαίσιο σύνταξης και λειτουργίας του: τη
συμμετοχική διαδικασία. Για πρώτη φορά υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις οι οποίες θα
αξιοποιηθούν σε κατευθύνσεις που θα επιλέξουν οι πολίτες μέσα από συμμετοχικές
διαδικασίες.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ο Πρόεδρος του κ. Χατζατουριάν αναφέρει στο εισηγητικό του τη θέληση του Δ.Σ. για
αναβάθμιση και επέκταση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Λειτουργούν ήδη 15
επιμορφωτικά τμήματα για παιδιά και ενήλικες τα οποία θα εμπλουτιστούν, ενώ στις
προθέσεις του Οργανισμού είναι η παραπέρα ανάπτυξη δράσεων με εκδόσεις,
κινηματογραφικές παραγωγές και διοργάνωση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων .
Προϋπολογισμός ύψους 1,192 περίπου εκατομμυρίων. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. ΔΗΜ
ΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος κ. Μαζαράκης καταγράφει τη θέληση του Δ..Σ. να εκσυγχρονίσει τις υποδομές,
να αναμορφώσει τον αύλειο χώρο και να εμπλουτίσει τις δράσεις του. Λειτουργούν ήδη
οργανωμένοι χώροι γυμναστικών - αγωνιστικών εγκαταστάσεων και κολυμβητήριο, οι οποίοι
διατίθενται σε συλλόγους, παιδ. Σταθμούς, προγράμματα μαζικού αθλητισμού και στο κοινό
της πόλης. Προϋπολογισμός ύψους 1,220 περίπου εκατομμυρίων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

KENTΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΟ Πρόεδρος κ. Καστόρης τονίζει τη συνέχιση της
πολιτικής των μηδενικών τροφείων στους παιδικούς σταθμούς στα πλαίσια της κοινωνικής
πολιτικής του δήμου μας. Στη συνέχεια αναφέρει ως άμεσες προτεραιότητες, την
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, την ανάπτυξη προγραμμάτων μουσικής, γυμναστικής,
θεατρικού παιχνιδιού, την επιμόρφωση του προσωπικού, την οργάνωση σχολής γονέων, την
καλύτερη διαμόρφωση των χώρων και τη συντήρησή τους, τη συμπλήρωση εξοπλισμοί και
την προμήθεια βιβλίων κ.ά. Προϋπολογισμός ύψους 2,907 περίπου εκατομμυρίων. Εγκρίθηκε
ομόφωνα.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗΟ Πρόεδρος κ.
Κονιδάρης καταγράφει τη θέληση του Δ.Σ. να φροντίσουν για την περαιτέρω πνευμ.
Ανάπτυξη, εναλλακτική εκπαίδευση και ψυχαγωγία παιδιών & εφήβων της πόλης μας.
Λειτουργεί ήδη Παιδ. Σταθμός με 105 παιδιά, Παιχνιδότοπος με 95 παιδιά, αίθουσα ίντερνετ
για μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλους τους δημότες, καθώς και ομάδες συμβουλευτικής
γονέων. Επιπλέον θα συντηρηθούν οι εσωτερικοί χώροι και θα αναπλαστούν οι αύλειοι
χώροι και η παιδ. Χαρά. Προϋπολογισμός ύψους 737 περίπου χιλιάδων ευρώ. Εγκρίθηκε
ομόφωνα.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Ο Πρόεδρος κ. Συρίγος μετά την επιτυχή λειτουργία του 2ου Δημ. Γυμναστηρίου στην Άνω
Ν. Σμύρνη, προγραμματίζει τη λειτουργία και 3ου Γυμναστηρίου στην περιοχή Αγ.
Παρασκευή – Μυτιλιναίικα. Προγραμματίζεται ο εμπλουτισμός των 2 υπό λειτουργία
Γυμναστηρίων με νέα όργανα, η έκδοση περιοδικού για τη νεολαία, η υλοποίηση του 4ου
Φεστιβάλ Νεολαίας κ.ά., ενώ η λειτουργία των Δημ. Συμβουλίων Νέων θα δώσει στους νέους
δύναμη και αποτελέσει το εργαλείο για να ασκήσουν οι νέοι την πολιτική τους. Ο κ. Συρίγος
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αναφέρει επίσης ότι στα προγράμματα που υλοποιούνται καθημερινά από τον ΟΝΑ
ασχολούνται 1.800 άτομα τακτικά, ενώ έστω και για μια φορά συμμετείχαν 7.000 άτομα
όλων των ηλικιών. Προϋπολογισμός ύψους 1,201 περίπου εκατομμυρίων. Εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία.
ΚΑΠΗΟ Πρόεδρος κ. Σταυριανίδης καταγράφει στην εισήγησή του την
λελογισμένη εκτίμηση των εσόδων – εξόδων του Νομικού Προσώπου και την αισιοδοξία του
για την απρόσκοπτη εκτέλεσή του. Οι δράσεις των ΚΑΠΗ προβλέπονται πλούσιες και γι’
αυτή τη χρονιά ενώ προστέθηκαν 20 περίπου νέοι κωδικοί για την κάλυψη των αναγκών. ο κ.
Σταυριανίδης εκτιμά ότι η αξιοπρεπή πορεία των ΚΑΠΗ θα τιμήσει και φέτος το Δήμο και
την πόλη μας. Προϋπολογισμός ύψους 687 περίπου χιλιάδων ευρώ. Εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία.
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