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Επιπλέον 3.700.000 στα ταμεία του Δήμου,

Με λειτουργικό πλεόνασμα 4.500.000 ευρώ «έκλεισε» η εκτέλεση του προϋπολογισμού του
2014 για το Δήμο Ιωαννιτών, χρήματα που δεν αποτελούν «απλή εγγραφή στα χαρτιά»,
όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας,
αλλά επιστρέφουν στους πολίτες με έργα και δράσεις, όπως αποδεικνύει η αναμόρφωση
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
στην τελευταία συνεδρίαση του.

Ταυτόχρονα οι συντονισμένες προσπάθειες διεκδίκησης από την πολιτεία, είχαν θετικά
αποτελέσματα φέρνοντας στα ταμεία του Δήμου επιπλέον 3.700.000 ευρώ μέχρι σήμερα.

Το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εξελίξεις, μπορεί να γίνει κατανοητό «αρκεί να
αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ιωαννιτών μέσα από τον προϋπολογισμό του
2015 με δικούς του πόρους, πρώτη φορά έχει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, ένα επενδυτικό
πρόγραμμα, που φτάνει τα 8.000.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία
πολλά χρόνια στο Δήμο Ιωαννιτών», όπως υπογράμμισε ο κ. Μανταλόβας.
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Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον ο Δήμος Ιωαννιτών
μπορεί να ατενίζει το μέλλον με λίγο μεγαλύτερη αισιοδοξία, γιατί μπορεί να υλοποιήσει
πολιτικές προς όφελος των πολιτών.

Παρουσιάστηκαν τα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Προγραμματισμού,
Θανάσης Μανταλόβας, παρουσίασε τα επίσημα πλέον οικονομικά στοιχεία, καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουν στους πολίτες, τόσο το πλεόνασμα του
προϋπολογισμού, όσο και οι επιπλέον πόροι που απέφερε στο Δήμο η διεκδικητική
προσπάθεια του Δημάρχου, Θωμά Μπέγκα και της Δημοτικής Αρχής.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού για το 2015, στη βάση πλέον των οριστικών στοιχείων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του 2014, σύμφωνα δηλαδή με τα στοιχεία «κλεισίματος» του οικονομικού
έτους 2014.

Όπως είπε ο κ. Μανταλόβας, «παρ' όλο που ήταν προεκλογική χρονιά οικονομικά για το
Δήμο Ιωαννιτών πήγε πολύ καλά. Δημιουργήθηκαν οι στέρεες βάσεις για να
αντιμετωπιστούν πολλά από τα προβλήματα που συναντάμε κυρίως στο επίπεδο της
καθημερινότητας των δημοτών του μεγάλου Δήμου Ιωαννιτών»

Το 2014 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας, έκλεισε με ένα λειτουργικό
πλεόνασμα που υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αντιδήμαρχος εξήγησε τι σημαίνει λειτουργικό πλεόνασμα λέγοντας πως υπάρχουν δύο
μεγάλες κατηγορίες πιστώσεων που διαχειρίζεται ένας δήμος:

Υπάρχουν οι «ειδικευμένες πιστώσεις» που λειτουργούνε ουδέτερα ως προς την
δημοσιονομική θέση του κάθε Δήμου. Μπαίνουν στο ταμείο του Δήμου για έναν
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συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. ΕΣΠΑ, προνοιακά επιδόματα, επιχορηγήσεις σχολείων κ.λ.π.) και
εκταμιεύονται γι' αυτό το σκοπό. Άρα λειτουργούνε ουδέτερα στην εκτέλεση του
προϋπολογισμού.

Η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι οι πιστώσεις που προέρχονται από το κράτος για την
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών και τα χρήματα που ο κάθε δήμος συλλέγει από
τους δημότες (φόρους, τέλη, αξιοποίηση περιουσίας κ.λ.π.).

«Σ' αυτή λοιπόν τη δεύτερη κατηγορία -που είναι αυτή που καθορίζει την οικονομική θέση
του κάθε Δήμου- η διαφορά εσόδων-εξόδων για το Δήμο Ιωαννιτών, δημιουργεί ένα θετικό
ισοζύγιο 4.500.000 ευρώ.

«Αυτό το λειτουργικό πλεόνασμα δεν αποτυπώνεται απλώς ως μια λειτουργική εγγραφή
στα χαρτιά, αλλά έχει τεράστια αξία για τους δημότες, γιατί τα χρήματα αυτά, όπως
αποτυπώνεται στην τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο, επιστρέφουν με καινούργια έργα και δράσεις στους δημότες του
Δήμου Ιωαννιτών», είπε ο κ. Μανταλόβας.

Στη συνέχεια ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται, τα χρήματα «επιστρέφοντας»
στους πολίτες

Ενισχύεται κατά 2.500.000 ευρώ επιπλέον το Τεχνικό Πρόγραμμα, με καινούργια έργα και
καινούργιες δράσεις,(π.χ. αναμόρφωση πλατείας Μαβίλη) καθώς και ενίσχυση πιστώσεων
σε αποφασισμένες δράσεις που περιέχονταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα (π.χ.
ασφαλτοστρώσεις).

Ενισχύεται το κομμάτι της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού με υπογειοποιήσεις
κάδων, αλλαγή του συστήματος ηλεκτροφωτισμού που θα εξοικονομήσει πόρους κ.λ.π.

Δημιουργείται ένα πραγματικό αποθεματικό – όχι στα χαρτιά αλλά πραγματικό- 1.000.000
ευρώ για να αντιμετωπιστούν πιθανές επισφάλειες κατά την υλοποίηση του
προϋπολογισμού, δηλαδή δημιουργείται ένα δίχτυ ασφαλείας για το 2015.
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Ο κ. Μανταλόβας έκανε ξεχωριστή αναφορά στις περιοχές όπου ολοκληρώθηκαν τα
προηγούμενα χρόνια πράξεις εφαρμογής, λέγοντας πως:

«Πλέον το σύνολο των χρημάτων που θα εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου το 2015 από την
εισφορά των πολιτών σε ρυμοτομούμενες περιοχές, θα τα κάνουμε τεχνικά έργα στις ίδιες
περιοχές όπου συντελέστηκαν οι πράξεις εφαρμογής τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι τώρα
δυστυχώς τα χρήματα αυτά πήγαιναν στη μεγάλη μαύρη τρύπα του Δήμου Ιωαννιτών. Από
τώρα και στο εξής, είναι πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής, τα χρήματα αυτά μέχρι
το τελευταίο ευρώ να επιστρέφουν ως ανταποδοτικά έργα στις περιοχές αυτές. Θα δείτε
το επόμενο διάστημα σημαντικά έργα υποδομής σε περιοχές όπως στα Καρδαμίτσια στο
Βοτανικό στο Νεοχωρόπουλο κ.λ.π. έργα που θα προσεγγίσουν το 1.500.000 ευρώ».

Επίσης ένα μέρος του πλεονάσματος θα καλύψει μια νέα «τρύπα» που δημιούργησε η
πολιτεία παραμονές Χριστουγέννων του 2014 χωρίς να το γνωρίζει κανένας, όταν ψήφισε
νόμο για παρακράτηση της τάξης του 4% από τους ΚΑΠ. Για το Δήμο Ιωαννιτών το ποσό
αυτό αντιστοιχεί σε 500.000 ευρώ. Όπως είπε ο κ. Μανταλόβας αν χρειαστεί ο δήμος
μπορεί να καλύψει αυτά τα χρήματα, αν όμως υλοποιηθεί η διακήρυξη του νέου υπουργού
Εσωτερικών κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης και αλλάξει ο νόμος,
τότε και αυτά τα χρήματα θα διατεθούνε σε έργα.

Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και διεκδίκησης

Στα θετικά αποτελέσματα μιας μεγάλης προσπάθειας, αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Προγραμματισμού, λέγοντας πως: «όλα αυτά προήλθαν μετά από πολύ
δουλειά, οργάνωση και μεθοδικότητα και των αιρετών, αλλά κυρίως των εργαζομένων στην
οικονομική υπηρεσία, που όπως όλοι γνωρίζετε είναι μια πολύπαθη υπηρεσία η οποία τα
προηγούμενα χρόνια έχει περάσει πάρα πολλά. Από δω και πέρα ασφαλώς και μένουν να
κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά νομίζω πως είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο».

Εκτός όμως από τα 4.500.000 ευρώ λειτουργικό πλεόνασμα, στα ταμεία του Δήμου μπήκαν
επιπλέον 3.700.000 ευρώ, που ήταν το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας
διεκδίκησης που απέδωσε καρπούς.
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Συγκεκριμένα:

Μπήκε ήδη στο ταμείο του Δήμου ποσό 1.600.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Προέρχεται
από την παλιά υπόθεση ρυμοτομούμενου οικοπέδου του Ζωγράφειου Κληροδοτήματος στην
περιοχή του Ελαιώνα στην Αττική. Το ποσό θα χρηματοδοτήσει τον Ζωγράφειο Οίκο
Ευγηρίας και ο κ. Μανταλόβας έκανε λόγο « για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που πάλευε για
χρόνια ο Δήμος Ιωαννιτών να τελεσφορήσει»

Επίσης άλλα 2.100.000 ευρώ από τα Υπουργεία Υποδομών και Εθνικής Οικονομίας, θα
διατεθούν σε έργα που θα δημοπρατηθούνε το επόμενο διάστημα.
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