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Κύριε Δήμαρχε, την ώρα που στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι
Δήμοι της χώρας είναι βυθισμένοι στα χρέη, την ώρα που υπάρχουν
δήμοι που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τους μισθούς των
δημοτικών τους υπαλλήλων, ο Δήμος Ιλίου του οποίου ηγείσθε,
εμφανίζει τεράστια κερδοφορία. Αν δεν κάνω λάθος, κατακτάτε
αυτοδικαίως το χρυσό μετάλλιο πανελληνίως, ανάμεσα στους πιο
κερδοφόρους δήμους. Είναι έτσι;
Νιώθουμε περήφανοι που ο Δήμος Ιλίου, σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής
κρίσης, εμφανίζει αποθεματικό πάνω από 10,5 εκατ. ευρώ το πρώτο
πεντάμηνο του 2010, εξοφλώντας παράλληλα όλες τις υποχρεώσεις του, ενώ
αυτή τη περίοδο εκτελούνται έργα ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ που
χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το ΕΣΠΑ, το ΥΠΕΚΑ, τον ΑΣΔΑ, τη
Νομαρχία Αθηνών, τα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ και ΣΑΤΑ, το Βαφιαδάκειο
Ίδρυμα, την Εργατική Εστία, και την Κοινωνία της Πληροφορίας, χάρη στις
συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει η Διοίκηση για την εξασφάλιση
των αναγκαίων πόρων.
Για την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων από ΕΣΠΑ, Ψηφιακή σύγκλιση και
διάφορους φορείς, εργάζεται εντατικά μια επιστημονική ομάδα η οποία
συγκροτήθηκε στην αρχή της τετραετίας.
Πώς προήλθαν τα 10.530.000 € κέρδος του Δήμου σας και μάλιστα μέσα
σε λίγα χρόνια θητείας σας;
Η οικονομική ευρωστία του Δήμου δεν δημιουργήθηκε μόνο από τη σημερινή
Δημοτική Αρχή. Είχαμε την τύχη να παραλάβουμε ένα Δήμο σε καλή
οικονομική κατάσταση καλά οργανωμένο, με διασφαλισμένες τις βασικές
υποδομές, όπως κτίρια ελεύθερους χώρους κλπ, ενώ ταυτόχρονα με

νοικοκυρεμένη διαχείριση κατάφερε να μην αντιμετωπίζει ο Δήμος Ιλίου
οικονομικό πρόβλημα.
Παραλάβαμε λοιπόν έναν οικονομικά υγιή Δήμο κι εμείς αυτό που κάνουμε
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πρωτοβουλίες αλλά και διεκδικητική φωνή γι αυτά που η πόλη δικαιούται.
Στόχος μας είναι, μέσα στη νέα πραγματικότητα που ζούμε να μην ανατραπεί
ο σχεδιασμός μας και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης να είναι όσο το
δυνατόν λιγότερες.
Κύριε Ζενέτο, δεν νομίζετε ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών δίνεται
πακτωλός χρημάτων προς τους Δήμους, τόσο μεγάλος που στο
ποσοστό που του αναλογεί, ευθύνεται για την οικονομική κατάντια της
χώρας μας;
Οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι συγκεκριμένοι και ορίζονται ρητά
από το Νόμο 1828/89. Όχι μόνο δεν υπάρχει πακτωλός χρημάτων προς τους
Δήμους αλλά αντίθετα η Κεντρική Διοίκηση παρακρατά αυθαίρετα, μεγάλο
μέρος των θεσμοθετημένων πόρων, τους οποίους αν είχαμε στα ταμεία μας
θα διευρύναμε το έργο και τις πρωτοβουλίες μας.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ το Σύνταγμα ορίζει ότι οι μεταφερόμενες
αρμοδιότητες πρέπει να συνοδεύονται με τους αναγκαίους πόρους, η Πολιτεία
δεν εφαρμόζει αυτή τη διάταξη και πολλοί τομείς όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα
προγράμματα πρόνοιας, η συντήρηση και φύλαξη των σχολείων πέρασαν
στους Δήμους χωρίς να δίνεται το σύνολο των προβλεπόμενων κονδυλίων.
Είναι πιστεύω μύθος ότι δίνονται στην Αυτοδιοίκηση τεράστια ποσά από το
Υπουργείο Εσωτερικών, όταν μάλιστα οι Δήμοι υλοποιούν σημαντικά
προγράμματα στον κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό τομέα, σε έργα
υποδομής, χώρους πρασίνου, παιδότοπους κλπ.
Με τις αυθαίρετες παρακρατήσεις πόρων , εκείνοι που στερούνται σημαντικών
έργων και υπηρεσιών είναι οι ίδιοι οι Δημότες, που δικαιολογημένα ανεβάζουν
τον πήχη των απαιτήσεών τους.
Ακούγεται -και δεν είναι ράδιο αρβύλα- ότι για την σωτηρία των
υπερχρεωμένων Δήμων, είναι πιθανό να δημιουργηθεί το λεγόμενο
Ταμείο Συνοχής των Δήμων. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, ο Δήμος σας

που παρουσιάζει τεράστιο αποθεματικό, να γίνει αιμοδότης των
χρεωκοπημένων Δήμων. Πώς σας ακούγεται κάτι τέτοιο; Για να σας
βοηθήσω, κάπως έτσι βυθίστηκαν τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Είναι σαφές ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η αντιμετώπιση των
προβλημάτων των υπερχρεωμένων Δήμων να αποβεί σε βάρος των
οικονομικά εύρωστων και βέβαια είναι αδιανόητο ένας ΟΤΑ με αποθεματικό,
να στερηθεί των χρημάτων που δικαιούται για να δημιουργηθεί κάποιο Ταμείο
Συνοχής .
Δεν μπορεί δηλαδή να τιμωρείται ένας νοικοκυρεμένος Δήμος και να
επιβραβεύεται ένας προβληματικός. Αν θέλει η κυβέρνηση να θέσει σε
εφαρμογή οποιοδήποτε πρόγραμμα εξυγίανσης, να το συζητήσει πρώτα με τα
όργανα της Αυτοδιοίκησης ούτως ώστε και οι χρεωμένοι Δήμοι να βοηθηθούν
αλλά και να μην αδικηθούν όσοι βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση.

