ΔΔΛΛΛΛΗ
ΗΝ
ΝΙΙΚΚΗ
Η ΓΓΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ
ΑΑΠ
ΠΟ
ΟΚΚΔΔΝ
ΝΣΣΡΡΩ
ΩΜ
ΜΔΔΝ
ΝΗ
Η ΓΓΙΙΟ
ΟΙΙΚΚΗ
ΗΗ
Η
Π
ΠΔΔΛΛΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΝ
ΝΝ
ΝΗ
ΗΟ
ΟΤΤ –– ΓΓΤΤΣΣ.. ΔΔΛΛΛΛΑΑΓΓΑΑ && ΙΙΟ
ΟΝ
ΝΙΙΟ
ΟΤΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Πάηξα

ηει.: 2610-490333-4
fax: 2610-490359
Πάηξα, 14-6-2013

Μανώλης Αγγελάκας ζηο ζσνέδριο ηης «Πελοποννήζοσ»:
«Ο ¨Δήμος τοσ Μέλλοντος¨ είναι ο αστάρκης και αστοδύναμος Δήμος»

ην ζπλέδξην πνπ δηνξγαλώλεη ε εθεκεξίδα «Πεινπόλλεζνο», ηεο Πάηξαο, κε
ηίηιν «Αλαπηπμηαθέο Πξννπηηθέο γηα ηε Γπηηθή Διιάδα», κίιεζε, ζήκεξα ην
πξσί, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπη.
Διιάδαο & Ινλίνπ Μανώλης Αγγελάκας.
ηελ παξέκβαζή ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο εζηίαζε ζηνλ ηνκέα ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, αλαθέξνληαο όηη ν «Καιιηθξάηεο» είλαη έλαο λόκνο πξόρεηξα
θηηαγκέλνο, κε πνιιά θελά θαη ρσξίο επαξθή ρξεκαηνδόηεζε (αληί 5,4δηο
κόλν 1,7 δηο). πγθεθξηκέλα, ζεκείσζε όηη ηνλ Ινύιην ηνπ 2012 , 74 δήκνη ήηαλ
ρξενθνπεκέλνη, κε έιιεηκκα 300 εθαη. από ηνλ θεληξηθό πξνϋπνινγηζκό, 1
δηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο, 140 εθαη. νθεηιέο ζε κεηαθνξέο, απιήξσηα
πξνλνηαθά επηδόκαηα, πόξνπο ΑΣΑ πνπ δελ θαηαβάιινληαλ θαη απιήξσηα
1047 αλαπηπμηαθά έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΘΗΔΑ.

Ο θ. Αγγελάκας ηόληζε, επίζεο, όηη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ε θπβέξλεζε πεξλά από ηα ιόγηα ζηηο πξάμεηο κε
εμνξζνινγηζκό ησλ δαπαλώλ θαη ηε ιεηηνπξγία θνηλσληθώλ δηθηύσλ γηα ηε
ζηήξημε ησλ εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (πξόλνηα, θνηλσληθά ηαηξεία,
θαξκαθεία, παληνπσιεία, ζπζζίηηα αλέξγσλ θιπ.).
Ήδε, όπσο αλέθεξε, πιεξώζεθαλ 142 εθαη. ζηνπο κεηαθνξείο καζεηώλ, 80
εθαη. γηα ζέξκαλζε ζρνιείσλ, εμνθιήζεθε ην ‘‘Βνήζεηα ζην πίηη’’, 25,4 εθαη.
γηα ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζρνιείσλ, 20 εθαη. γηα ΑΣΑ ζρνιείσλ, 20 εθαη. από
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δηαζθαιίζηεθαλ 150 εθαη. γηα Βξεθνλεπηαθνύο (+ΚΓΑ) ζηαζκνύο γηα ην
2013-2014 θαη γίλεηαη ηαθηηθή θαηαβνιή πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ.
Απηό ην κήλα, θαηαβιήζεθαλ 120 εθαη. γηα ηα πξνλνηαθά επηδόκαηα ηνπ
Β΄δηκήλνπ ηνπ 2013 θαη εμαζθαιίζηεθαλ νη ζέζεηο 58.000 παηδηώλ ζε
παηδηθνύο ζηαζκνύο.
Έγηλαλ, επίζεο, πξνζιήςεηο λέσλ ζπκβαζηνύρσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
1177 ζέζεηο γηα ΝΠΙΓ ησλ ΟΣΑ
1015 ζέζεηο γηα ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνύ
153 ζέζεηο λαπαγνζώζηεο
311 ζέζεηο γηα θνιπκβεηήξηα, σδεία θιπ.
θαη εγθξίζεθαλ 5895 πξνζιήςεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ γηα θαζαξηόηεηα θαη
ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ.
Γηαηέζεθαλ, επίζεο, 18,4 εθαη. γηα αληηππξηθή πξνζηαζία.
Ο γεληθόο Γξακκαηέαο επεζήκαλε, επίζεο, όηη ε θπβέξλεζε πξνρώξεζε ζην
«λνηθνθύξεκα» ησλ Γήκσλ, κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, όπσο:
Ρύζκηζε

ρξεώλ Γήκσλ κε

παξάηαζε θαηά

8

έηε

ηεο δηάξθεηαο

απνπιεξσκήο δίλνληαο 3εηή πεξίνδν ράξηηνο θαη κείσζε ηνπ επηηνθίνπ
δαλεηζκνύ θαηά 0,5 %.
Αύμεζε ησλ δόζεσλ ησλ ρξεώλ ησλ ΓΔΤΑ από 12 ζε 24.
Λεηηνπξγία ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Απηνηέιεηαο ΟΣΑ (άξηηα
θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνϋπνινγηζκώλ).

Γηακόξθσζε Οινθιεξσκέλσλ Πιαηζίσλ Γξάζεο.
πλερίδνληαο ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνλ Α’ βαζκό Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν θ.
Αγγελάκας είπε όηη:

Οη Γήκνη δελ είλαη εζηίεο δηαθζνξάο. Όπνπ όκσο εληνπηζζνύλ ηέηνηα
θαηλόκελα ζα παηαρζνύλ θαη νη έλνρνη ζα ηηκσξεζνύλ. Όρη ζηελ
αηηκσξεζία.
Γελ κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε ην θαζεζηώο ησλ ¨κε απνθάζεσλ¨

Θα

επηβξαβεύνληαη νη ζπλεπείο Γήκνη ελώ νη αδηάθνξνη θαη αλαπνηειεζκαηηθνί
ζα έρνπλ θπξώζεηο.
πκςεθηζκόο νθεηιώλ 31 Γήκσλ πξνο ην Γεκόζην θαη ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία.
Δγθξίζεθε ε πιεξσκή 784,7 εθαηνκκπξίσλ επξώ γηα νθεηιέο 187 ΟΣΑ πξνο
πξνκεζεπηέο ηνπο θαη ηηο ηνπηθέο αγνξέο.
Κηλεηηθόηεηα ππαιιήισλ: ζα πξνρσξήζεη ώζηε λα επηηεπρζεί ε θαιύηεξε
θαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ.
Πξόζζεζε όηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε λέεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο,
όπσο ηα αθόινπζα:
Αθαηάζρεην κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
πγρώλεπζε επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο κε ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή.
Μέηξα γηα Γήκνπο κηθξώλ λεζηώλ.
Απινπνίεζε ζηε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο από ΟΣΑ ζε ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ.
Δλίζρπζε Γηεπζπληηθνύ Γηθαηώκαηνο Γεκάξρσλ.
Σέινο, ελεκέξσζε όηη ππάξρνπλ ζθέςεηο θαη γηα λέεο πξσηνβνπιίεο, όπσο:
Η θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο Γεκνηηθνύο ζπκβνύινπο.
Μεγαιύηεξε επειημία ζηηο Α.Δ. ησλ Γήκσλ.
Αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ Γήκσλ.
Νέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.
Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ γηα έξγα ΔΠΑ.

«Ο ¨Δήμος τοσ Μέλλοντος¨ είναι ο αστάρκης και αστοδύναμος Δήμος»,
θαηέιεμε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο.

