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Οι δήμοι όπως και η κεντρική κυβέρνηση θα έχουν για το 2015 υποχρεωτικά
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται εμπειρία στη σύνταξή του
ώστε να υπάρχουν αναπτυξιακές δυνατότητες και να μην περιοριστούν στην απλή
διαχείριση εσόδων – εξόδων.

Οι μεγάλοι δήμοι έχουν εμπειρία, αλλά δεν μπαίνουν σε αναπτυξιακές λογικές από το φόβο
μήπως βρεθούν προ εκπλήξεων κατά την εφαρμογή του προϋπολογισμού.

Οι μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα ήταν τα προηγούμενα τα σημεία που
εκτροχίαζαν τους προϋπολογισμούς και οι δήμου κατέφευγαν στην συνέχεια στον δανεισμό
καθώς άφηναν τα πάντα απλήρωτα για να πληρωθούν οι υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί
για ψηφοθηρικούς λόγους και όχι για τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες των δήμων.

Μία από τις δαπάνες που πρέπει να προβλέψουν στους ισολογισμούς είναι το κόστος για
ένα νέο σύστημα που να παρακολουθεί την αποδοτικότητα του δήμου ως συνολικού
οργανισμού. Να γίνεται δηλαδή πραγματική αποτίμηση τα 100 εκ. που κάθε χρόνο
δαπανούνται από το δήμο Ιωαννιτών πως επιστρέφουν στον πολίτη και σε τι ποσοστό.

Έτσι οι δήμαρχοι και οι εκλεγμένοι μπορούν να αποφασίσουν σωστά για τη διοίκησή τους,
τις προτεραιότητες και τον τρόπο ελέγχου και λειτουργίας των δομών του δήμου.

Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σύγχρονα εργαλεία ελέγχου για να εξάγεται το σωστό
αποτέλεσμα.
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Σήμερα γίνεται πολιτική εκτίμηση για την αποδοτικότητα των δήμων. Συνήθως είναι
λανθασμένη και επηρεασμένη από την τάση οι εκλεγμένοι να «ευλογούν τα γένια τους».

Για να γίνουν πραγματικά χρήσιμα τα νέα Δημοτικά Συμβούλια χρειάζονται πραγματική
αποτίμηση και διαπιστώσεις μετρήσιμες και όχι εκτιμήσεις.

Οι δήμοι έχουν χρέος να πρωτοστατούν στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και όχι να
ακολουθούν τα παραδείγματα των υπουργείων. Είναι πολύ κοντά στην κοινωνία και πρέπει
ακόμη περισσότερο να εμβαθύνουν την παρουσία τους στις τοπικές οικονομίες .

Ένα θετικό παράδειγμα είναι η προτεραιότητα που δίνει ο δήμος Ιωαννιτών για να
αποκτήσει το αεροδρόμιο τουριστική κινητικότητα.

Αυτό είναι μια σημαντικότατη προτεραιότητας. Όσο πιο γρήγορα εφαρμοστούν συστήματα
που θα επιτρέπουν προσγείωση χωρίς προβλήματα τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να
πετύχουμε να γίνουν τα Γιάννινα τουριστικός προορισμός.

Η πραγματική αποτίμηση της έλλειψης αυτή την ώρα του συστήματος είναι ζητούμενο πόσα
χάνει κάθε χρόνο η πόλη σε τουριστικό προϊόν από την μη προσέγγιση των αεροσκαφών
στο αεροδρόμιο; Και άρα πόσο αναγκαία είναι να τοποθετηθούν άμεσα τα ραδιοβοηθήματα;

Με ανάλογο τρόπο πρέπει να αποτιμηθεί η λειτουργία της ΔΕΥΑΙ, του Πνευματικού
Κέντρου, όλων των υπηρεσιών του δήμου. Δε είναι ζήτημα αξιολόγησης των υπαλλήλων
αλλά του συνόλου της λειτουργίας του δήμου.
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