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Στοχευμένες μειώσεις στα δημοτικά τέλη για τρίτη συνεχή χρονιά έφερε προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων. Ο αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, που εισηγήθηκε το θέμα, «συνόδευσε» την αναφορά του και
με ορισμένες «καλές ειδήσεις», όπως την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του
εργοταξίου του Δήμου, με την δημοπράτησή του να γίνεται στο πρώτο τρίμηνο του 2018,
την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας
LED η οποία θα επιφέρει μείωση του κόστους στην κατανάλωση ρεύματος κατά 50%, την
επέκταση της υπογειοποίησης κάδων καθώς και την προμήθεια ενός σημαντικού αριθμού
νέων συμβατικών κάδων απορριμμάτων, αφού οι ελλείψεις είναι πολλές.

Μειώσεις τελών με σχέδιο

Η Δημοτική Αρχή εφαρμόζοντας ένα ρεαλιστικό σχέδιο συνεχούς μείωσης των τελών
προχωρά σε νέες μειώσεις για το 2018, διατηρώντας παράλληλα και τις απαλλαγές –
εκπτώσεις σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πέρυσι υπήρξε μια στοχευμένη και απόλυτα κοστολογημένη
μείωση των συντελεστών στις κατοικίες του Σταυρακίου, των Μαρμάρων και του
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Νεοχωρόπουλου κατά 10%, ενώ για το 2018 προβλέπεται οριζόντια μείωση κατά 1 ευρώ
των συντελεστών στις επιχειρήσεις στα Ιωάννινα, στα Μάρμαρα, το Σταυράκι και το
Νεοχωρόπουλο.

Σωρευτικά με τη μείωση που έγινε το 2016, οι επιχειρήσεις του Σταυρακίου, των Μαρμάρων
και του Νεοχωρόπούλου θα έχουν μια ελάφρυνση που θα ξεπερνά το 30%, ενώ σε αυτές της
πόλης η μείωση θα είναι της τάξης του 25%.

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία νέου συντελεστή γενικής χρήσης με μείωση κατά
ποσοστό 80 % με πλασματικό εμβαδό για δύο χρόνια σε νέους επιτηδευματίες έως 30
χρονών με πρώτη έναρξη λειτουργίας, οι οποίοι θα ξεκινήσουν να ασκούν για πρώτη φορά
τη δραστηριότητά τους το έτος 2018 με έδρα τα Ιωάννινα. Δίνεται, με αυτόν τον τρόπο, ένα
κίνητρο στους νέους να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση απαλλάσσοντας τους για τα
πρώτα δύσκολα έτη λειτουργίας τους από μια σημαντική δαπάνη.

Τέλος, προτείνεται να μειωθούν οι συντελεστές στην Τοπική Κοινότητα Μπάφρας της ΔΕ
Ανατολής κατά 50% ως αντιστάθμισμα στη λειτουργία του ΣΜΑ στην περιοχή.

«Με στόχο τον σταδιακό εξορθολογισμό των συντελεστών έως το τέλος της θητείας μας,
προγραμματίζουμε και τον καθορισμό των τελών για το 2018. Είναι η πρώτη φορά που με
σταθερά βήματα, μεθοδικά, και σε έναν ρεαλιστικό ορίζοντα 5ετίας, μια Δημοτική Αρχή
καθορίζει τα Δημοτικά τέλη με γνώμονα την ελάφρυνση των συνδημοτών μας και χωρίς να
θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνδημότες μας που είχαν
πληγεί από την εκτόξευση των συντελεστών με συνεχείς αυξήσεις από το 2006 έως το
2009. Για το λόγο αυτό, με αφετηρία ήδη από το 2016, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια
εξορθολογισμού των συντελεστών των επιχειρήσεων στον παλιό Καποδιστριακό Δήμο, με
ορίζοντα το τέλος αυτής της Δημοτικής θητείας το 2019, ώστε να αποκατασταθούν σε
μεγάλο βαθμό οι αδικίες, να ανταποκρίνονται με ρεαλισμό στα χαρακτηριστικά κάθε
περιοχής και να ελαφρύνουμε, στο μέτρο του δυνατού, το βάρος που σηκώνει κάθε μέρα η
κάθε επιχείρηση από την οικονομική λαίλαπα που έχει πλήξει τη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια. Η Δημοτική Αρχή κατανοεί απολύτως τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο
επιχειρηματικός κόσμος, και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη
ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Η πόλη χρειάζεται ισχυρές και βιώσιμες επιχειρήσεις αλλιώς
η ανεργία που έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα των περισσότερων οικογενειών θα διογκωθεί, οι
μονοπωλιακές καταστάσεις όπου μόνο μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις θα επιβιώνουν,
θα συνεχίζονται, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα φθίνει, αλλά κυρίως,
ολόκληρες γειτονιές της πόλης μας όπου άλλοτε ανθούσε το εμπόριο θα συνεχίσουν να
μαραζώνουν και να παρακμάζουν. Οι προτάσεις είναι ήδη πολλές και καινοτόμες και
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φιλοδοξούμε πολύ σύντομα να ξεδιπλώνουμε σταδιακά ένα ευρύ φάσμα ενεργειών προς το
σκοπό αυτό», επισήμανε ο κ. Γιωτίτσας ο οποίος παραδέχτηκε πως τα υπάρχοντα τέλη
παραμένουν άδικα για αρκετές περιοχές του Δήμου καθώς υπήρξαν ανεξέλεγκτες και
δυσανάλογες αυξήσεις τελών της τάξης του 150% για να καλυφθούν άλλες ανάγκες του
Δήμου την τριετία 2006-2009 κάτι που δημιούργησε μεγάλες ανισότητες στον μεγάλο πλέον
Καλλικρατικό Δήμο κι ένα άδικο χάσμα μεταξύ του παλιού Δήμου και των νέων Δημοτικών
Ενοτήτων που συνενώθηκαν.

«Δεν εθελοτυφλούμε, ούτε θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μείωση των συντελεστών είναι
από μόνη της αρκετή για να επιλύσει ως δια μαγείας όλα τα προβλήματα των επιχειρήσεων
του Δήμου μας ή να αποκαταστήσει πλήρως αδικίες πολλών ετών. Σε μια εποχή, όμως, που
οι φόροι συνεχώς αυξάνονται και στραγγαλίζουν την οικονομία, η προσπάθεια μας αυτή
είναι εκτός από σημειολογική και ουσιαστική», κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας τόνισε πως σε ένα έντονα
προβληματικό περιβάλλον, στο οποίο καθημερινά οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών
επιδεινώνονται, είτε λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, είτε εξαιτίας κυβερνητικών
επιλογών, ο Δήμος Ιωαννιτών στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, καταβάλλοντας
υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών του να
συνδράμει στις κοινωνικές δυσκολίες, στο βαθμό που μπορεί.

Η ανταπόδοση σε έργα

Σύμφωνα με τον κ. Γιωτίτσα και παρά την υποχρεωτική ισοσκέλιση του προϋπολογισμού
των ανταποδοτικών για το 2018, τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία εξέλιξης των
εσόδων και των δαπανών έως τα τέλη Οκτωβρίου και οι προβλέψεις για το κλείσιμο του
έτους, δίνουν τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει για 3η συνεχόμενη χρονιά ένα ικανό ταμιακό
πλεόνασμα.

Η περιστολή της σπατάλης αποτελεί ένα συνεχές και καθημερνό στοίχημα και ήδη τα
αποτελέσματα της δουλειάς στον τομέα αυτό φέρνουν αποτελέσματα.
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Η οικονομική υγεία του Δήμου είναι πλέον κεκτημένο αυτής της Δημοτικής Αρχής και δίνει
την ώθηση για έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη μας.

Έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πλεόνασμα της φετινής χρονιάς.

Πρόκειται για τη μελέτη και την μετεγκατάσταση του εργοταξίου σε Δημοτικό ακίνητο, σε
σύγχρονες εγκαταστάσεις, με τεράστια οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Ήδη από το πλεόνασμα του 2016 υπάρχει πίστωση ύψους 650.000 ευρώ η οποία θα
ενισχυθεί και με το πέρας των απαραίτητων μελετών που είναι συμβασιοποιημένες θα
δημοπρατηθεί η κατασκευή του νέου εργοταξίου μέσα στο 1ο τρίμηνο του νέου έτους.

Η απαράδεκτη εικόνα του σημερινού εργοταξίου, λίγα μόλις μέτρα από τις όχθες της λίμνης
θα αποτελεί σύντομα παρελθόν.

Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο, ο στόχος είναι η δημοπράτηση ενός ακόμη σπουδαίου
έργου, της αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων, με νέα φωτιστικά σώματα
τεχνολογίας LED.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 875.000 ευρώ από
τη φετινή χρονιά, και το ποσό αυτό θα ενισχυθεί ώστε να χρηματοδοτηθεί από χρήματα των
Γιαννιωτών, ένα έργο της τάξης του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου που θα αφορά το
μεγαλύτερο κομμάτι του αστικού ιστού της πόλης.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση θα επιφέρει τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη αλλά θα έχει και
μεγάλο οικονομικό όφελος για το Δήμο αφού υπολογίζεται ότι το κόστος ηλεκτροφωτισμού
μπορεί να μειωθεί έως και 50%. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί του δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε
κομβικά σημεία της πόλης, όπως το παραλίμνιο μέτωπο αλλά και άλλες περιοχές έντονου
τουριστικού ενδιαφέροντος όπως το κάστρο.

Δρομολογείται, επίσης, η 2η φάση της προμήθειας και εγκατάστασης υπογειοποιημένων
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κάδων, έχοντας πλέον την εμπειρία των πρώτων 9 σημείων.

Τέλος, θα υπάρξει μέριμνα για την προμήθεια ενός σημαντικού αριθμού νέων συμβατικών
κάδων απορριμμάτων, αφού οι ελλείψεις είναι πολλές.

Κοινωνική πολιτική – Απαλλαγές τελών

Επειδή ο καθορισμός των τελών είναι ένα κορυφαίο ζήτημα και μια βαθύτατα πολιτική
διαδικασία, μέσα από την οποία δίνεται το κοινωνικό στίγμα μιας Δημοτικής Αρχής, όσον
αφορά το 2018 συνεχίζεται να δίνεται έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου που έχει
να κάνει με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ήδη οι ομάδες αυτές τυγχάνουν γενναίων
απαλλαγών οι οποίες ισχύουν από φέτος και προτείνεται η διατήρηση τους.
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