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Να που γίνονται και οικονομικά θαύματα στους δήμους. Όχι σε όλους αλλά όπου υπάρχει
πολύ δουλεία, στοχευμένη διαχείριση, αποκλεισμός και έλεγχος της σπατάλης, και κυρίως
προσήλωση προς το συμφέρον των δημοτών και όχι των παραταξιακών επιδιώξεων.

Είναι πολύ σημαντικό για έναν δήμο να επιστρέψει με έργα στους δημότες τα χρήματα που
εισπράττει για λογαριασμό τους.

Πραγματικά ο δήμος Ιωαννιτών έχει πάρα πολλά χρόνια να δείξει λειτουργικό πλεόνασμα
και να έχει δικά του χρήματα για να τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει καλύτερα.

Για πολλά χρόνια ο δήμος είχε μόνιμη μαύρη τρύπα, τεράστιο δανεισμό και τεράστιο
προϋπολογισμό για λειτουργικές ανάγκες και μισθοδοσία.

Η επιτυχής διεκδίκηση από κρατικούς πόρους είναι ένας από τους τρόπους που ο δήμος
μπορεί να εξοικονομεί χρήματα, όμως υπάρχουν και άλλοι ποιο απαιτητικοί αλλά εξίσου
σημαντικοί όπως τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και οι συνεργασίες με
ιδιωτικά κεφάλαια, και εδώ ο δήμος υστερεί σημαντικά.

Έχουμε γράψει στις αρχές της θητείας του δήμου ότι ο δήμος πρέπει να μπορεί να
παρεμβαίνει αναπτυξιακά στην περιοχή επενδύοντας τα χρήματα σε δράσεις και σε έργα
που θα αποφέρουν επιπλέον κεφάλαια για επανεπένδυση, και έτσι να μεγαλώνει τον
προϋπολογισμό του προς όφελος των δημοτών.
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Τα έργα που θα δημοπρατήσει προφανώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, το χρήμα γυρίζει
στην πόλη από χέρι σε χέρι. Όμως χρειάζονται και έργα που να μειώνουν το λειτουργικό
κόστος του δήμου όπως πχ το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι έργο στον
προγραμματισμό του δήμου και γι αυτό το αναφέρω. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα.

Οι δημοτικές επιχειρήσεις όπως η ΔΥΑΙ χρειάζονται βαθιές τομές και ένα πρόγραμμα
εξυγίανσης των λειτουργικών εξόδων ώστε τα τέλη που πληρώνουμε να είναι πράγματι
ανταποδοτικά και να βελτιώνουν κάθε χρόνο την παροχή υπηρεσίας προς τους κατοίκους
του λεκανοπέδιου.

Τα χρήματα που θα εισπράξει ο δήμος από τις ρυμοτομήσεις το 2015 σύμφωνα με τις
δηλώσεις του αντιδημάρχου κ Μανταλόβα θα επιστρέψουν με έργα σε αυτές τις περιοχές
από όπου προέρχονται .Αυτό το νόημα έχει άλλωστε η εισφορά σε χρήμα και γη που δίνουν
οι ιδιοκτήτες εκεί που γίνονται οι ρυμοτομήσεις. Αυτή η πρακτική είναι απαραίτητο να
εφαρμοστεί και να μην αλλάξει ποτέ, για κανέναν λόγο. Παλαιότερα τα χρήματα αυτά
καταλήγαν στις μαύρες τρύπες του δήμου, και οι νέες περιοχές κτίζονταν χωρίς υποδομές
με σοβαρά προβλήματα.

Ο δήμος στο σύνολό του πρέπει να αποκτήσει την λογική ανταποδοτικότητας και της
αύξησης της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το θέμα δεν είναι μόνο πως θα
μοιράσεις καλύτερα τα χρήματα που έχεις αν και τις περισσότερε χρονιές υπήρχε αστοχία,
αλλά και πως θα παράγεις και νέο χρήμα για τους δημότες που υπηρετείς.
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