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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. για ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2011
Τελικά το πρόβλημα στην αποκομιδή απορριμμάτων, ήταν μεγάλο πρόβλημα, αλλά στην ουσία
αποτελεί μικρό κομμάτι στην εικόνα αποσύνθεσης που εμφανίζει ο Δήμος, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
-απίστευτες σπατάλες
-υπεξαίρεση και κακοδιαχείριση
-χρέη και μπλοκάρισμα λογαριασμών
-αδιαφάνεια στη διαχείριση, αποδείξεις σε μπακαλοντέφτερα
Συνάγεται λοιπόν πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι πως μαζί με τα σκουπίδια, πρέπει να
απομακρύνουμε όλες τις περίεργες…οσμές.
Ο προϋπολογισμός λοιπόν είναι σαφές δείγμα γραφής 100 ημέρες μετά.
Η αιτιολογική του έκθεση και το συνταχτικό του, δίδουν αισιοδοξία καθώς επισημάνθηκαν και
στιγματίστηκαν οι κακοδαιμονίες και απομακρυνόμαστε από τις παθογένειες του παρελθόντος.
Η συγκυρία είναι δύσκολη και πρέπει να γίνει διαχείριση σε φάση μεγάλης ύφεσης και
οικονομικής κρίσης.
Γι’ αυτό η μεταρρυθμιστική πλειοψηφία, πρέπει να απαντήσει σωρευτικά στα ερωτήματα και
να καταστρώσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της νέας
Θεσσαλονίκης.
Αυτή πρέπει να είναι η μείζονα προτεραιότητα.
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Οι προτεραιότητες και τα μελανά σημεία, πρέπει να μας οδηγήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές
και εν όψει κατάρτισης του νέου Ο.Ε.Υ. στην κατεύθυνση μιας γενικής ανασυγκρότησης όλων των
δομών.
Οι επιλογές δείχνουν τη βούληση για ανατροπή, πλην όμως το εποικοδόμημα έχει ανάγκη από
278.647.830,62€ για λειτουργικές δαπάνες, σε σύνολο 464.327.689,29€ !!

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
-Για τα έργα των 28.724.000,00€
Ο Δήμος συμμετέχει με

5.053.393,00€

Από τη ΣΑΤΑ αναμένουμε

6.906.167,00€

Από άλλους Φορείς

16.746.420,00€

-Δεν προβλέπεται έσοδο από παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων από διαφημιστικά πλαίσια,
τη στιγμή που θα έπρεπε να ασκείται επίμονα και συνεχώς δίωξη απευθείας στους παρανόμως
διαφημιζόμενους
-Δεν προβλέπεται έσοδο από σήματα στα βενζινάδικα, ενώ τα σήματα υπάρχουν και σε
επάρκεια.
-Για παροχές σε γάλα (Κ.Α106061) προβλέπεται δαπάνη 168.000,00€ ποσό υπερβολικά μεγάλο,
αν ληφθεί μάλιστα υπόψη πως παρανόμως χορηγείται το είδος σε κατηγορίες μη δικαιουμένων, όπως
δεν χορηγείται σε άλλες κατηγορίες δικαιουμένων.
-Για τη φύλαξη των κρίσιμων δημοτικών εγκαταστάσεων και ιδίως των πάρκων της νέας
παραλίας, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Προτείνω τη δημιουργία Κ.Α με επαρκή πίστωση για τη φύλαξη καθ’

οιονδήποτε τρόπο, των δημοσίων χώρων.
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