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Προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική
από ένα Δήμο χωρίς χρέη και δανεισμό

Ε

νας εκλογικός νόμος που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, χωρίς περιορισμούς, κομματικά κριτήρια και δεσμεύσεις, να επιλέξουν ελεύθερα,
ανάμεσα σε προσωπικότητες
που πιστεύουν πως είναι άξιες,
είναι νόμος που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση εκτιμά ο δήμαρχος Ιλίου κ. Ν. Ζενέτος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ο
ΛΟΓΟΣ». Ο κ. Ζενέτος, ένας από τους δημοφιλέστερους δημάρχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρεται στο ισχυρό πλεονέκτημα που του δίνει η μεστή και σφιχτή και
οικονομική πολιτική που ασκεί και που έχει
ως αποτέλεσμα να έχει ο δήμος ταμειακό
υπόλοιπο.

Στην πρόσφατη μεγάλη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο
Βήμα της Κυριακής 15.09.2013 και διενήργησε η Κάπα
Research για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ένα κολοσσιαίο
δείγμα 30.249 ατόμων πανελλαδικά, καταλάβατε την τρίτη
θέση ανάμεσα στους δέκα πιο δημοφιλείς δημάρχους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ποσοστό 74%. Πως αντιλαμβάνεστε αυτό το αποτέλεσμα και πως πιστεύετε ότι κατακτήθηκε;
Το αποτέλεσμα αυτό είναι τιμητικό για τον Δήμο Ιλίου, καθώς επιβραβεύει τη συνολική προσπάθεια υπηρεσιών, συνεργατών και εκπροσώπων ενός ολόκληρου συστήματος που
εργάζεται προς όφελος των πολιτών. Κατακτήθηκε με σκληρή δουλειά και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους
όσους συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση του ομαδικού αυτού έργου, αλλά και τον κόσμο του Ιλίου που το αναγνωρίζει.
Πέρα από τα ποσοστά, όμως, σε αυτό που εστιάζουμε περισσότερο είναι τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν για μια
διαρκώς αναπτυσσόμενη και ανθρώπινη πόλη. Αυτό πιστεύω,
ότι είναι το ζητούμενο. Να μην ξεχνάμε ότι δίνουμε καθημερινά εξετάσεις για το έργο μας και τον τρόπο λειτουργίας
της Διοίκησης.
Παρουσιάζετε ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο, κάνετε
μια μεστή, για πολλούς σφιχτή οικονομική πολιτική, χωρίς
δανεισμό και μεγάλα ανοίγματα. Παρόλα αυτά, καταφέρνετε να ανταπεξέλθετε στο υφεσιακό κλίμα που δημιουργεί η
δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε. Πως το καταφέρνετε;
Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη Διοίκηση
ενός Δήμου και την διαχείριση της οικονομίας στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, δεν διαφέρει από την αντίληψη που έχει ένας
καλός οικογενειάρχης για την οικογένειά του και τη διαχείριση της οικιακής οικονομίας. Δηλαδή, Διοίκηση με χρηστή και
νοικοκυρεμένη διαχείριση, με διαφάνεια, ρεαλιστικό προγραμματισμό, αξιοποιώντας κάθε ευρώ που μπαίνει στο ταμείο, φροντίζοντας να έχει στην άκρη χρήματα για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη στιγμή.
Με αυτή τη λογική, ο Δήμος Ιλίου, με τα Νομικά Πρόσωπα,
έκλεισε το οικονομικό έτος 2012 με 8.903.477 ευρώ πλεόνασμα, παρά τις δραστικές μειώσεις των πόρων των Δήμων και
το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται
να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για πραγματικά χρήματα, ένα ταμειακό υπόλοιπο που μας επιτρέπει
να θέτουμε σε προτεραιότητα την Κοινωνική Πολιτική, ενισχύοντας διαρκώς τα δίκτυα υποδομών που υπηρετούν στις
διαρκείς και έκτακτες ανάγκες του ανθρώπου, στοχεύοντας
στην απορρόφηση χρημάτων από άλλες πηγές, όπως το
Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση ελεύθερων χώρων, το ΕΣΠΑ κ.ά., για έργα υποδομών, χωρίς να παραμελούμε άλλους
τομείς, διατηρώντας παράλληλα, την υψηλή ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Οι ρεαλιστικοί στόχοι, καθώς και η διαχείριση του δημόσιου χρήματος με σεβασμό και σύνεση είναι ο μόνος τρόπος
που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχημένη Διοίκηση ενός Δήμου, παίρνοντας σαν δεδομένο ότι οι καιροί είναι δύσκολοι
και οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να σε βγάλουν
από τον προγραμματισμό σου πλέον ακόμη περισσότεροι.
Ποια είναι η άποψή σας για τον νέο εκλογικό νόμο με
τον οποίο λέγεται πως θα διεξαχθούν οι επόμενες δημοτικές εκλογές; Θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν άξιους εκπροσώπους;
Όπως κι εσείς γνωρίζετε, πρόκειται για διαρροές και σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, ένας
εκλογικός νόμος που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες,
χωρίς περιορισμούς, κομματικά κριτήρια και δεσμεύσεις, να
επιλέξουν ελεύθερα, ανάμεσα σε προσωπικότητες που πιστεύουν πως είναι άξιες, είναι νόμος που κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Θα ήταν δε ακόμη πιο Δημοκρατικό αν στο κοινό ψηφοδέλτιο των Δημοτικών Συμβούλων οι παρατάξεις κατέχουν
διακριτές θέσεις. Έτσι, με το δικαίωμα των τριών σταυρών
που ισχύει για τον Δήμο Ιλίου για παράδειγμα, θα μπορούσε
ο πολίτης να επιλέξει πρόσωπα ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές παρατάξεις και Δήμαρχο επίσης από άλλη παράταξη.
Μάλιστα, σε συνδυασμό με το εκλογικό σύστημα της
απλής αναλογικής είναι δυνατόν να αλλάξει προς το καλύτερο ο τρόπος και η νοοτροπία με την οποία ασκείται η Διοίκηση. Ο Δήμαρχος για να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της
πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβούλων θα πρέπει να ενεργεί με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, πραγματοποιώντας προγραμματική σύγκλιση, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες.
Συμπερασματικά, όταν η Διοίκηση ασκείται προς όφελος των
πολιτών, η συμφωνία των Δημοτικών Συμβούλων είναι μονόδρομος, με υπερψήφιση των θεμάτων.
Προς επίρρωση των παραπάνω καταθέτω στοιχεία των
Δημοτικών Συμβουλίων Ιλίου που μιλούν από μόνα τους. Στο
σύνολο μέχρι στιγμής 20 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από 01.01.2013 μέχρι 30.09.2013, σε 310 θέματα
έχουμε 80% ομόφωνες αποφάσεις, 8% με ισχυρή πλειοψηφία και μόνο το 14% με σχετική πλειοψηφία. Στην Οικονομική
Επιτροπή σε 23 συνεδριάσεις με 249 θέματα έχουμε 98%
ομόφωνες αποφάσεις, ενώ στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
σε 19 συνεδριάσεις με 122 θέματα έχουμε επίσης 98% ομόφωνες αποφάσεις.
Κλείνοντας, αυτό που θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι θα
ήταν απαραίτητο και πάρα πολύ λογικό να προηγηθεί διαβούλευση πάνω σε ένα προσχέδιο του εκλογικού νόμου, προκειμένου να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν άξιους εκπρόσωπους

Ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Ιλίου
Η προσεκτική οικονομική διαχείριση έχει
ως αποτέλεσμα ένα ισχυρό ταμειακό υπόλοιπο στον Δήμο Ιλίου, που μαζί με τα Νομικά Πρόσωπα έκλεισε το ταμείο με 8.903.477
ευρώ για το 2012, το οποίο είναι το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο, χωρίς κανένα δανεισμό, εξοφλώντας παράλληλα τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 570.863
ευρώ από την εκκαθάριση της Δημοτικής
Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης
(Δ.Ε.Κ.Α.)
Παρά τις δραστικές μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων κατά 60%, οι οποίες είναι η κύρια πηγή εσόδων των Δήμων, αλλά
και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδεικνύεται ότι η χρηστή και νοικοκυρεμένη διαχείριση του Δή-

μου Ιλίου και στον οικονομικό τομέα είναι
διαχρονική, απόρροια του προσεκτικού, μακρόπνοου σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής
και του οράματός της για αποτελεσματική
και με διαφάνεια διαχείριση, με γνώμονα το
δημόσιο συμφέρον, η οποία συνεχίζει την
πολιτική που χάραξε η προηγούμενη Διοίκηση και ο τέως Δήμαρχος κ. Βασίλης Κουκουβίνος. Το χρηματικό υπόλοιπο δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Ιλίου να θέτει σε προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική, ενισχύοντας διαρκώς τα δίκτυα υποδομών που υπηρετούν τις διαρκείς και έκτακτες ανάγκες
των πολιτών. Έτσι, μπορεί και λειτουργεί
κοινωνικά προγράμματα με ιδίους πόρους,
όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», το «Κοινωνικό
Παντοπωλείο», επισιτιστικά προγράμματα
και Δημοτικά Ιατρεία, καλύπτοντας παράλληλα, τις λειτουργικές δαπάνες του Ψυχο-

παιδαγωγικού Κέντρου, του Κέντρου ΑμεΑ,
του Κέντρου Κοινωνικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Παιδιών «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» και του ΚΕΘΕΑ, χωρίς να παραμελεί άλλους τομείς, διατηρώντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλή,
στοχεύοντας παράλληλα στην απορρόφηση
χρημάτων από άλλες πηγές, όπως το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση ελεύθερων
χώρων, το ΕΣΠΑ κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μειώθηκαν τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2013 όλων των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων σε ποσοστό 2,5%. Την ίδια αυτή μείωση θα διατηρήσει ο Δήμος Ιλίου και για το έτος 2014. Επιπρόσθετα, έχουμε μειώσει και σε πολλές
περιπτώσεις απαλλάξει κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ένα άλλο χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα της χρηστής και αποτελεσματικής Οικονομικής Διοίκησης του Δήμου Ιλίου, είναι η απορρόφηση της αύξησης
του ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων,
στην οποία προχώρησε μονομερώς και πέρα
από κάθε πρόβλεψη η ΔΕΗ εν μέσω κρίσης,
προς όφελος των πολιτών. Το ποσοστό της
αύξησης αγγίζει το 19%, γεγονός που αυξάνει το κόστος του δημοτικού φωτισμού για
τον Δήμο Ιλίου κατά 150.000 ευρώ επιπλέον
το χρόνο. Τέτοιου είδους αποφάσεις αφενός
υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για μείωση
του κόστους κατανάλωσης του ηλεκτρικού
ρεύματος, όπως αυτή που καταβάλλει ο Δήμος Ιλίου, πραγματοποιώντας προγράμματα
εξοικονόμησης ενέργειας για την προστασία
του περιβάλλοντος και αφετέρου θέτουν
τους Δήμους εκτός προγραμματισμού.

