ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Με

αφορμή

τον

απολογισμό

πεπραγμένων

της

δημοτικής αρχής

η

οποία

πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2010, , σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, παρουσιάζεται στη συνέχεια το Α’ μέρος της εισήγησης της
Δημάρχου Αγγελικής Μήκα που αφορά στην οικονομική διαχείριση του Δήμου
Νιγρίτας .

Εκσυγχρονισμός οργανισμού
Την περίοδο 2007-2010 ο Δήμος Νιγρίτας κατέστη ένας από τους πιο σύγχρονους
και ανταγωνιστικούς Δήμους του Νομού και όχι μόνο:
 Συγκαταλέγεται στους τρεις (3) δήμους του Νομού και στους 212 σε
επίπεδο χώρας, που από το 2008 πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO
9001

που

διασφαλίζει του μηχανισμούς ελέγχου και εφαρμογής

συστήματος ποιότητας και

ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια,

προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση το πλαίσιο
του ΕΣΠΑ.
 Ενσωμάτωσε τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις διοικητικές λειτουργίες,
ανέπτυξε δίκτυο ευρυζωνικών υποδομών εξασφαλίζοντας την on line
εξυπηρέτηση των δημοτών από κάθε δημοτικό διαμέρισμα, εξασφαλίζοντας
υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο internet στα σχολεία της Α΄θμιας και
Β΄θμίας

εκπαίδευσης του Δήμου μας και παρέχοντας

τη δυνατότητα

ελεύθερης πρόσβασης στο internet για τους πολίτες, με μεγάλο ποσοστό
κάλυψης στο σύνολο του Δήμου ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις μέχρι να
καλυφτεί και το τελευταίο σπίτι.
 Ανήκει στους πρώτους Δήμους σε επίπεδο χώρας που προχώρησε σε
συγχώνευσης

νομικών

προσώπων

με

το

ίδιο

αντικείμενο

δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και παράλληλα προχώρησε στην
μετατροπή/ εναρμόνιση των δημοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με
τις διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων Και Κοινοτήτων με αποτέλεσμα να
αποκατασταθούν αδικίες χρόνων που αφορούσαν στους απασχολούμενους
σε Δημοτικές επιχειρήσεις.
 Δημιούργησε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης η οποία
οργανώθηκε με τις πλέον σύγχρονες διαδικασίες management με στόχο να
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και να συμβάλλει στη εφαρμογή διαδικασιών
για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 Εκσυγχρονίστηκε το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Νιγρίτας και
οργανώθηκαν οι υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν αξιόπιστες
πληροφορίες και υπηρεσίες προς τον πολίτη,
 Έγινε καταγραφή και αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του
Δήμου,
 Εκμισθώθηκαν στο σύνολο τους όλες οι διαθέσιμες καλλιεργήσιμες εκτάσεις
οι

οποίες

επί

πολλά

χρόνια

δεν

αξιοποιούνταν

από

το

Δήμο

και

καταπατούνταν
 Ολοκληρώθηκε η απογραφή της κινητής περιουσίας του Δήμου με σκοπό
να γίνει μια ορθή καταγραφή του μητρώου παγίων
 Συνεπείς στην προεκλογική μας δέσμευση την περίοδο 2007-2010 δεν
έγιναν αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης αποχέτευσης
ενώ προχωρήσαμε από το 2009 στην κλιμακωτή χρέωση της κατανάλωσης
του νερού με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στην ορθολογική
χρήση της ποσότητας του νερού
 Αντίστοιχα δεν έγινα αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη ( πέραν μιας μικρής
αύξησης της τάξης του 3% δηλαδή στο επίπεδο του πληθωρισμού) η οποία
πραγματοποιήθηκε την 1/1/2008.
 Μειώσαμε από 1/1/2008 κατά 50% τα δημοτικά τέλη καθώς και τα τέλη
ύδρευσης αποχέτευσης σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με
αναπηρία, μέτρα που βασίσθηκαν σε μια δίκαια, μαχητική και αξιοκρατική
οικονομική πολιτική.

Οικονομικά αποτελέσματα
Το σημαντικότερο ίσως πεδίο δυσκολιών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την
περίοδο 2007-2010 ήταν η οικονομική θέση του Δήμου. Βρήκαμε ένα δήμο

καταχρεωμένο με ένα έλλειμμα συνεχώς αυξανόμενο με δανειακές
υποχρεώσεις που έφταναν το 1.609.204,23 εκ. ευρώ , με υποχρεώσεις
προς προμηθευτές ύψους 1.121.087,63 ευρώ

το 50% των οποίων

δημιουργήθηκαν στο τελευταίο εξάμηνο του 2006 δηλαδή κατά την
προεκλογική περίοδο.
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Πηγή : Δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσεων 2002-2009

Μέσα σε 3 χρόνια καταφέραμε χωρίς δανεισμό, με αιματηρές οικονομίες και
εξορθολογισμό των δαπανών, να

ξεχρεώσουμε το 73,56% των χρεών προς

τρίτους ( προμηθευτές κ.λ.π. ) που αναλάβομε στις 31/12/06 ενώ είμαστε για
πρώτη φορά συνεπείς στις δανειακές μας υποχρεώσεις, αποφεύγοντας μ΄ αυτό τον
τρόπο πρόσθετους τόκους.
Με δεδομένα :


τις υποχρεώσεις ύψους 1.121.087,63 € προς τρίτους που αναλάβαμε την
1/1/2007,

οι

οποίες

αποτυπώνονται

στους

ισολογισμούς

ως

έξοδα

παρελθόντων οικονομικών ετών


την αύξηση των εξόδων κατά 588.583,14 € την περίοδο 2006-2009 που
αφορά σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού και οφείλεται στην μετατροπή των
Ιανουάριο του 2007 έξι (6) εργαζομένων που απασχολούνταν με συμβάσεις
έργου και μετατράπηκαν σε αορίστου σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004, το
γνωστό σε όλους Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου που αφορούσε στη
μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων και τη μεταφορά εννέα (9) εργαζομένων
της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΚΟΠΑ) στο Δήμο από τις 16/1/2009.

μειώσαμε κατά 594.416,27 € τα συνολικά έξοδα του Δήμου Νιγρίτας στην
περίοδο 2006-2009 ενώ για πρώτη φορά καταφέραμε να μειώσουμε σταδιακά την
αναλογία

εσόδων

εξόδων,

όπως

αποτυπώνεται

και

στα

διαγράμματα

που

ακολουθούν.
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Πηγή : Δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσεων 2006-2009

Συγκριτικός Πίνακας Αναλογίας Εσόδων – Εξόδων
Γενικό σύνολο
εξόδων
Εσοδα
Αναλογία εσόδων
εξόδων

2006
5.759.069,
05
4.374.010,
76

2007
5.012.085,4
6
4.225.669,1
9

2008

2009

5.728.310,32

5.164.652,78

5.032.151,56

5.131.271,71

132%

119%

114%

101%

Εύκολα, κανείς καταλαβαίνει ότι υπήρξε μεγάλη
των οικονομικών του Δήμου μας.

προσπάθεια για την εξυγίανση

Η προσεκτική οικονομική πολιτική που

ασκήσαμε και συνεχίζουμε να ασκούμε με κύριους στόχους την αναδιάταξη και
αναδιοργάνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, την είσπραξη οφειλών
παρελθόντων οικονομικών ετών και

την αποτελεσματική

αντιμετώπιση

της

υφιστάμενης κατάστασης, έδωσε σημαντικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα: βελτίωσε
την

οικονομική θέση του Δήμου και συνέβαλλε στο να κερδισθεί

η χαμένη

αξιοπιστία μας απέναντι στους πολίτες αλλά και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς .
Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο του δανεισμού, μεταφέροντας το πρόβλημα στα
επόμενα χρόνια, δεν κλείσαμε τα μάτια στις παθογένειες, γιατί το οικοδόμημα δεν
μπορεί να αντέξει άλλους ανέμους και γιατί η κάθε πολιτική πρέπει να στηρίζεται
σε γερά θεμέλια.

