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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005
(Εισήγηση Γιώργου Νούτσου στο Δ.Σ.)

Συνηθιζεται κυριες και κυριοι συναδελφοι, οταν ερχεται προς συζητηση ο προυπολογισμος
του επομενου χρονου, να γινεται μια ευρυτερη κουβεντα, που να αφορα στην ολη πορεια του
Δημοτικου εργου,στα επιτευγματα του,στις ελλειψεις και στις αδυναμιες του. Ολα αυτα
βεβαια, παντα σε συναρτηση και αμεση αναφορα, με τα στοιχεια του προς ψηφιση
προυπολογισμου. Θα προσπαθησω, επειδη το θεμα προσφερεται για ενδελεχη αναφορα σε
παρα πολλα ανοικτα ζητηματα, να ειμαι οσο γινεται πιο συντομος και περιεκτικος στην
τοποθετηση μου.

Δυο χρονια, πιστευω, πως ειναι αρκετα, ωστε να αξιολογησουμε με επαρκεια, οσα εγιναν
και κυριως αυτα που ακομη, παροτι προβλεφτηκαν σε προηγουμενους προυπολογισμους,
δεν κατεστη δυνατο να ολοκληρωθουν. Παρα τις περι του αντιθετου αποψεις του Δημαρχου,
ο οποιος σε καθε ευκαιρια προσπαθει να μας πεισει, για την κοσμογονια που συντελεστηκε
στα Γρεβενα τα προηγουμενα χρονια, εγω θα περιοριστω να πω, πως μαλλον πολυ φασαρια
γινεται για το τιποτα. Χωρις καμμια διαθεση μηδενισμου και απαξιωσης το εργου που εχει
γινει, θαλεγα πως αυτό, σε καμμια περιπτωση δεν αρκει για να χαρακτηριστει ως
κοσμογονια.

Αυτο που ξεκινησε δυο χρονια πριν, συνεχιζεται και σημερα, με ολο ομως και περισσοτερο
μειουμενους ρυθμους. Ως τελικο συμπερασμα… Στη θεση της πολυδιαφημισμενης
οραματικης πολιτικης, βλεπουμε να εξελισσεται μια καθαρα διαχειριστικου τυπου πολιτικη,
που λογικο ειναι, απο μονη της να μη μπορει να δωσει λυση στα πολλα και μεγαλα
προβληματα του Δημου μας.

Ανατρεχοντας στην τοποθετηση μου, που ειχε γινει και παλι στην αιθουσα αυτη, δυο
χρονια πριν, με τη ευκαιρια της συζητησης του προυπολογισμου του 2003, σταθηκα σε
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καποια ερωτηματα που και τοτε ειχα θεσει, για την πορεια συγκεκριμενων εργων. Μιλουσα
λοιπον τοτε για το Παρκο Μνημης, για το Μυλο του Μπουσιου, για τη ολοκληρωση και
τον εξωραισμο των Νεων Νεκροταφειων, για τη μεταφορα της Λαικης Αγορας στο
κεντρο της πολης, για την ολοκληρωση του Πνευματικου Κεντρου, για την
απομακρυνση της Χωματερης
. Σημερα, δυο χρονια μετα, τιποτα απ
ολα αυτα δεν εχει ακομα ολοκληρωθει. Και επειδη δε θελω να σταθω μονο σ αυτα που δεν
εγιναν, για να μη φανει, πως λειτουργω επιλεκτικα στα στοιχεια, που σ αυτο το
Δημοκρατικο διαλογο συνεισφερω, επιτρεψτε μου να αναφερθω επιγραμματικα και σ αυτα
που εγιναν ή σε αλλα, που υπηρξε δεσμευση της δημοτικης αρχης, οτι επροκειτο να
ξεκινησουν, αλλα, που ποτε δεν ξεκινησαν.

Αναπλαση Γρεβενιτη ποταμου-Πνευματικο Κεντρο…Δυο εργα που η σημερινη
δημοτικη αρχη κληρονομησε κι 6 χρονια μετα, ακομα δεν μπορουμε δυστυχως, να μιλησουμε
για ολοκληρωση τους.

Μελετη Πραξης Εφαρμογης Σχεδιου Πόλης…Εργο, που εδω κι ενα χρονο αρχισε να
υλοποιειται και που χρειαστηκε
η δικη μας
θετικη σταση, η θετικη σταση της μειοψηφιας,
για να απεμπλακει και να προχωρησει. Ποιος δε θυμαται εξαλλου τις περιεργες εμμονες του
Δημαρχου και τις στειρες αντιπαραθεσεις, που ηταν υπευθυνες για τη διετη, τουλαχιστον,
εμπλοκη και καθυστερηση.

Αναπλαση Κεντρικου Ιστου - Βιολογικος Καθαρισμος - Παρκο Κυκλοφοριακης
Αγωγης …3 εργα μ ενα κοινο χαρακτηριστικο. Δεν υπηρξαν αποτελεσμα καμμιας
οραματικης πολιτικης κανενος, αλλα αποτελεσμα των καλων διαχειριστικων ανακλαστικων
της Δημοτικης Αρχης. Και ως τετοιο, φυσικα και τους το αναγνωριζουμε. Αρκει μονο να
επισημανουμε καποια πραγματα…
1. πως ειμαστε στις 4 τελευταιες, αν δεν κανω
λαθος, πρωτευουσες νομων, που ακομη δεν εχουμε Βιολογικο καθαρισμο, αρα σιγουρα δεν
πρωτοπορησαμε,
2. Πως με την καλοπιστη
συγκαταθεση της μειοψηφιας, γινεται εφικτη η συνεχιση του εργου, μια και συναινεσαμε
στην εκταμιευση δανειου 1.500.000 Ε, για την καλυψη της ιδιας συμμετοχης, πραγμα που
ουδεποτε δυστυχως τονιστηκε,
3.
πως πεζοδρομια και κυβολιθοι, μεσα απο τα σχετικα μετρα της Ε.Ε., εγιναν και στην
τελευταια ακομα κωμοπολη και
4.
σχετικα με το Παρκο Κυκλοφορικαης Αγωγης, πως ενω ξοδευτηκαν τοσα χρηματα κι ενω
ειναι ετοιμο, εδω κι ενα περιπου χρονο, δεν εχει ακομα λειτουργησει, ωστε να προσφερει
τις ομολογουμενως πολυτιμες υπηρεσιες του, στους μικρους μας συνδημοτες.
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Θα κλεισω την αναφορα μου στα σημαντικα αυτα εργα υποδομης, αναφεροντας για την
οικονομια του χρονου, εντελως επιγραμματικα συγκεκριμενα εργα, που ενω τεθηκαν στο
προεκλογικο παιχνιδι δυο χρονια πριν, παραπεμπονται, οπως φαινεται κυριες και κυριοι
συμβουλοι, κι απο τον προυπολογισμο που εχετε στα χερια σας, στο απωτερο μελλον. Δημ
οτικα σφαγεια, Νεο δημοτικο Σταδιο, Ανακατασκευη Δημαρχειου, Στεγασμενα
Παρκιγκ.

Απ ολα τα παραπανω, συναγονται συγκεκριμενα πραγματα…Πως η ειδηλλιακη εικονα που
παρουσιαζεται, μονο ειδηλλιακη δεν ειναι. Πως, τα προβληματα που υπηρχαν, εξακολουθουν
σε μεγαλο βαθμο να υπαρχουν. Πως απο μονη της η διαχειριση τους, δεν αρκει για να
ξεπεραστουν. Και τελος, για να μπω ετσι και στη ουσια της τοποθετησης μου, πως ουτε ο
σημερινος προυπολογισμος δινει απαντηση, κατ επεκταση, λυση και χρονικο οριζοντα
υλοποιησης τους. Δεν μπορουμε λοιπον, να μιλαμε για αναπτυξιακη τροχια ή για εμβαθυνση
υποδομων ή για πολιτιστικη και πνευματικη αναβαθμιση, οταν για ολα τα παραπανω τιποτα
ουσιαστικο δεν προβλεπεται.Μιλαμε λοιπον για ενα προυπολογισμο χωρις καμμια
απολυτως αναπτυξιακη προοπτικη.

Δευτερο, εξισου ομως σημαντικο χαρακτηριστικο του, ειναι πως για μια ακομα χρονια,
απαξιωνει την περιφερειακη αναπτυξη, μεσα απο την ουσιαστιοκη απαξιωση των Δημοτικων
Διαμερισματων και των σοβαρων προβληματων τους. Κι ολα αυτα, παρα τις επανειλλημενες
διακηρυξεις του δημαρχου, πως αυτη η τετραετια, θα ηταν τετραετια της
περιφερειας.Ενδεικτικα να σας αναφερω, πως ολες οι δρασεις που προβλεπονται για τα
χωρια μας, δεν ξεπερνουν τα 308.000 Ε. Μια απλη διαιρεση αρκει για να αντιληφθειτε
χονδρικα τα ποσα που αναλογουν σε καθε τοπικο διαμερισμα. Φυσικα, για αξιοποιηση και
επαναφορα της ΣΑΤΑ στα τοπικα διαμερισματα, στο ευρος που πραγματικα αναλογει, ουτε
κουβεντα. Επειδη λοιπον δεν μπορουμε να κανουμε λογο για αναπτυξη ενος Δημου με
υπαναπτυκτη περιφερεια ή αλλιως με μη ισορροπα προς το κεντρο ανεπτυγμενη
περιφερεια, ευκολα συναγεται για μια ακομα φορα ο αντιαναπτυξιακος χαρακτηρας και
αυτου του προυπολογισμου.

Στο τμημα των εσοδων ειναι διαχυτη η αισιοδοξια, πως αυτα θα επιτευχθουν οπως ακριβως
προβλεπονται, οταν βλεπουμε ηδη στον προηγουμενο, να υπαρχει μια σημαντικη αποκλιση
σε επιμερους προβλεψεις.. Σαν χαρακτηριστικο παραδειγμα επιτρεψτε μου να αναφερω τις
προσοδους απο την ακινητη περιουσια.Προυπολογισμος 2004, 969.000 Ε, βεβαιωθεντα,
μολις 262.000 Ε. Προβλεψη 2005; 1.142.000 Ε. Είναι πραγματι ωραιο οι αγαθες προθεσεις
και η υπερμετρη αισιοδοξια, να αντικατοπτριζονται στην πραγματικοτητα.Δυστυχως όμως
αυτό σπανια ή ισως και ποτε δε συμβαινει. Κι επειδη η πολιτικη είναι η τεχνη του εφικτου
και τα παντα κρινονται από το αποτελεσμα, θαλεγα πως ο προυπολογισμος του 2005
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κινδυνευει τελικα να αποδειχτει ελλειματικος ως προς τα προβλεπομενα εσοδα του και π
λασματικος
κατ επεκταση,
ως προς τον τελικο λογιστικο ισοσκελισμο του.

Κι επειδη προυπολογισμος δεν είναι μονο νουμερα, αλλα είναι και πολιτικη, θαθελα να
θεσω καποιο συγκεκριμενο ερωτημα…Προβλεπεται στον κωδικο 1512 αυξηση εσοδων από
προστιμα του ΚΟΚ της ταξης των 200.000 Ε. Από πού θα προελθουν αυτά κυριε Δημαρχε;
Κυριως, από την παρανομη σταθμευση αυτοκινητων των συνδημοτων μας. Δεν είναι όμως
ετσι, «σαν να τους την στηνουμε» κατά το κοινως λεγομενο? Σαν να τους ωθουμε
ουσιαστικα στην παρανομια? Τους δωσαμε μεχρι σημερα διεξοδο, ώστε να μη παρανομουν?
Φτιαξαμε αυτά που υποσχεθηκαμε. Δημιουργησαμε τις θεσεις σταθμευσης που εχει αναγκη
η πολη μας? Ασφαλως κι όχι.

Επανερχομενος στο τμημα των εξοδων τωρα, επιτρεψτε μου, καποιες προσθετες
παρατηρησεις. Συνεχιζει και αυτος ο προυπολογισμος, όπως και ο προηγουμενος, αυτή τη
περιεργη και καταδικαστεα πρακτικη της κατατμησης κωδικων. Μια πρακτικη, που περα
από την αιτιολογηση της ως ταχεια, αρα αναγκαια, φερει και το χαρακτηρα της πιο αδιαφα
νης
,
μεροληπτικης, εξ ου και μικροπολιτικης τακτικης. Όταν λοιπον, εμεις κανουμε σημαια μας
τη διαφανεια στη διαχειριση των δημοτικων πραγματων, δε μπορουμε, εκ των πραγματων,
να συμφωνησουμε με κατι, που αντιβαινει σ αυτή μας την επιλογη.

Ας δουμε τωρα, ποσο ο προυπολογισμος του 2005 εξυπηρετει ή καλυτερα πως
αντιμετωπιζει άλλες δρασεις της καθημερινοτητας, που ολες μαζι όμως συντελουν στη βελ
τιωση της ποιοτητας ζωης του πολιτη
. Επανειλλημενα μεσα στην αιθουσα αυτή, φεραμε θεματα, που ειχαν να κανουν με την
υποχρεωση του Δημου να αξιοποιει, να συντηρει και φυσικα να επισκευαζει χωρους
αναψυχης της πολης μας. Και σαν τετοιοι νοουνται κατά τη γνωμη μου
οι παιδικες χαρες, οι χωροι πρασινου, τα δημοτικα αναψυκτηρια, τα περιαστικα
δαση.
Παντα περναμε την απαντηση ότι επικειται διορθωτικη παρεμβαση, που όμως μεχρι σημερα,
δυστυχως δεν ειδαμε να γινεται. Κι ουτε προκειται να γινει βεβαια, μια και οι
προβλεπομενες δαπανες στο σχετικο κωδικο (30.7332) είναι ιδιαιτερα φειδωλες. Το ιδιο
ισχυει όμως και για τη
στηριξη των αθλητικων συλλογων και σωματειων
. Αφου καταφεραμε μεσα από τα λαθη, τις παλλινωδιες και τις κιβδηλες υποσχεσεις μας,
να μεινουμε χωρις γηπεδο απ τη μια και το χειροτερο χωρις απολυτως κανενα αξιολογο
αθλητικο παρον - και αναφερομαι στη διαλυση του ΠΥΡΣΟΥ - απ την άλλη, θα περιμενε
κανεις η δημοτικη αρχη ν αρχισει να αντιλαμβανεται τα λαθη της και ν αρχισει να προβαινει
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σε διορθωτικες κινησεις. Κι ενώ η στηριξη αυτων των συλλογων, αποτελει εντονο και
επικαιρο, γι αυτό και επιτακτικο κοινωνικο αιτημα, μια και είναι γνωστος ο σημαντικοτατος
σκοπος τον οποιο επιτελουν - και αναφερομαι όχι μονο στο εργο που παραγουν, αλλα
κυριως στο ότι δινουν διεξοδο στα αδιεξοδα των νεων μας – εντουτοις και παλι δυστυχως
τιποτα δε φαινεται να γινεται.

Πολιτισμος…Επιγραμματικα θ αναφερθω…Μουσειο Μυλου Μπουσιου. Αναρρωτηθειτε,
ποσα χρονια τωρα βρισκεται εκει, πληγωμενος και ανενεργος. Και αντι να υπαρξει
παρεμβαση για να καταστει λειτουργικος και επιχειρησιακα ικανος, ώστε να στεγασει τις
πολιτιστικες μας ή οποιες άλλες αναγκες, εμεις προβλεπουμε και δινουμε χρηματα για να
διαμορφωσουμε τον Αυλειο χωρο!!!η κριση δικη σας.

ΔΕΠΕΓ…Ισως πολλοι να μη γνωριζετε, ότι και αυτή η Δημοτικη επιχειρηση δανειστηκε για
να παραγει όλα αυτά τα χρονια, πολιτισμο. Αναλαμβανει λοιπον ο Δημος κυριες και κυριοι
συναδελφοι, να ξεπληρωσει ένα χρεος 90.000 Ε. Πρεπει να καταλαβουμε όμως , ότι ετσι
δουλεια δε γινεται. Ή εχουμε υγιη οικονομικα, εστω και σφιχτα, όπως ο Δημαρχος
ισχυριζεται και λειτουργουμε ή τελικα απλωνουμε τα ποδια μας μεχρι εκει που το παπλωμα
φτανει.Το να παραγεις πολιτικη με δανεικα, σε οποιο επιπεδο, είναι η ευκολη λυση…συναμα
όμως και η πλεον καταδικαστικη και μαλιστα σε οριζοντα πολύ κοντινο.

Θα κλεισω την αναφορα μου σε συγκεκριμενα στοιχεια του προυπολογισμου με δυο
επιπλεον παραδειγματα. Συμβαση Δημου-ΔΙΑΔΥΜΑ…προβλεπονται στον προυπολογισμο
172000 Ε, αμοιβη ουσιαστικα της ΔΙΑΔΥΜΑ για τις παρεχομενες υπηρεσιες της. Κι ενώ με
σπουδη τρεχουμε και ψηφιζουμε για να ειμαστε ετοιμοι να πληρωσουμε, δεν κανουμε τιποτα
για να ολοκληρωθει το εργο του Σταθμου Μεταφορτωσης απορριματων. Και σ αυτό, οι
ευθυνες του ιδιου του Δημαρχου είναι τεραστιες.Ελπιζω μονο αυτές να μη χρειαστει να τις
πληρωσουμε ολοι μαζι.

Και κλεινω με μια συντομη αναφορα στο πολυπαθο και ξεχασμενο Κουρβουλο. Μια γειτονια
με πολλα προβληματα κι ακομα μεγαλυτερες αναγκες για τους κατοικους του. Χρονια τωρα
δεν εχει πεσει εκει ουσιαστικα, ουτε ευρω και φυσικα δεν αρκει ενας πλατανος, λιγο
πρασινο και αρκετα τσιμεντα να αντιστρεψουν αυτή την κατασταση. Θαλεγα μαλιστα πως
τα 20000 Ε, που προβλεπονται για εργασιες πρασινου, μαλλον μοιαζουν με ασπιρινη που
δινεται για να αντιπαλεψει τον καρκινο.

Θα μπορουσα να πω πολλα ακομα. Σταματω όμως εδώ, ανακεφαλαιωνοντας και
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εκφραζοντας την τελικη μας θεση. Μια θεση, που ξεπερνωντας την τεχνοκρατικη,
αριθμολαγνικη προσεγγιση, προχωρα σε πολιτικη αναλυση και αξιολογηση των δεδομενων
του προυπολογισμου. Για μας λοιπον, ο προυπολογισμος του 2005 είναι αντιαναπτυξιακος
με εντονα διαχειριστικη χαρακτηρα, ειναι αδιαφανης, είναι ελλειματικος και κατ επεκταση
πλασματικος. Δεν τολμαει και δεν εξυπηρετει την ισορροπη αναπτυξη. Αφηνει για μια
ακομα φορα τους προεδρους ερμαιο στις ορεξεις και στις εκβιαστικες διαθεσεις του
Δημαρχου. Δεν παρεχει καν τη δυνατοτητα στοιχειωδους αυτοδιαχειρισης, εκ μερους των
προεδρων, των τοπικων τους ζητηματων. Κι αν καπως απαλυνει ισως τη κατασταση, η
παροχη των 6000 Ε, που συμφωνηθηκαν να δοθουν, όταν δοθουν, σε καμμια περιπτωση δε
λυνει το προβλημα.

Για ολους αυτους τους λογους, κυριες και κυριοι συναδελφοι, ειμαστε υποχρεωμενοι να
καταψηφισουμε τον προυπολογισμο, με μονη εξαιρεση την υπερψηφιση του κωδικου
(67.15.002) που αφορα στην επιχορηγηση του Πολιτιστικου Οργανισμου του Δημου,
θελοντας ετσι να καταδειξουμε, ότι στηριζουμε συγκεκριμενες πολιτικες που συμβαλλουν
στην πολιστικη μας αναδειξη. Καταλαβαινετε φυσικα, πως αναφερομαι στις δαπανες για τη
στηριξη των ΑΝΑΚΑΤΩΣΑΡΙΩΝ…και των λοιπων πολιτιστικων συλλογων.
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