Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
για το έτος 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο ετήσιο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης για το 2013 γίνεται προσπάθεια
να αποτυπωθούν οι αναπτυξιακά βραχυπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης των
λειτουργιών, δράσεων και έργων του Δήμου τόσο στα θέματα ανάπτυξης όσο κυρίως
στην προσπάθεια διατήρησης και αύξησης του πλέγματος προστασίας των πολιτών
που πλήττονται από την πρωτοφανή οικονομική- κοινωνική κρίση .
Τα δεδομένα που επηρεάζουν αρνητικά πλέον την παραπάνω προσέγγιση και
απομειώνουν τις δυνατότητες αυτές είναι η εξαιρετική δυσμενή οικονομική θέση στην
οποία με κορύφωση το 2012 βρίσκονται οι ΟΤΑ χωρίς να διαγράφονται προοπτικές
ουσιώδους βελτίωσης τους το 2013.
Ως τέτοια μπορούμε να προσδιορίσουμε:
α) τον περιορισμό σε ύψος 60% των απωλειών των ΟΤΑ από την κρατική
επιχορήγηση (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, απόδοση παρακρατηθέντων πόρων. Χρηματοδότηση
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, κλπ)
β) Την μικρότερη απόδοση εσόδων από Δημοτικά Τέλη και Φόρους (π.χ. Δημοτικά
Τέλη μέσω ΔΕΗ)
Στο ανωτέρω εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον ο Δήμος Νέας
Σμύρνης μπορεί μέχρι στιγμής να «κρατιέται» σε συγκριτικά πλεονεκτική θέση αφού
χάρη στην συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων του και την έγκαιρη προσαρμογή
του στο νέο περιβάλλον διατηρεί την δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας, στήριξης των
ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων του, δομών του και λειτουργιών του, ακόμα και να
σχεδιάζει νέες, περιορίζοντας κόστη από έργα και πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν
να αναπτυχθούν όταν βελτιωθούν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες.
Ο Δήμος διατήρησε σταθερά τα οικονομικά του αποθέματα, διατηρεί σε
σχεδόν μηδενικό επίπεδο τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του και διατηρεί υψηλό το
επίπεδο της πιστοληπτικής του ικανότητας.
Στο επίπεδο λειτουργίας των υπηρεσιών και της ανάπτυξης νέων δράσεων και
δομών το ευαίσθητο σημείο του Δήμου διαπιστώνεται ότι είναι ο περιορισμός του
προσωπικού εργατικού, υπαλληλικού και επιστημονικού λόγω περιορισμού των
προσλήψεων αλλά και του περιορισμού των συμβάσεων. Καλείται να αντιμετωπίσει
ανάπτυξη νέων δομών και δράσεων με εμβαλωματικό και μη επιθυμητό αλλά
εξαναγκαστικό τρόπο πλήρωσης κενών στο ανθρώπινο δυναμικό.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Βασικός και κυρίαρχος προσανατολισμός του Δήμου είναι η διατήρηση των
υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών -άμεσων και έμμεσωνυποστήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Δήμος και υπηρεσίες που
να υπηρετούν στο μέτρο των δυνάμεων και δυνατοτήτων του Δήμου την αποφυγή
φαινομένων περιθωριοποίησης και φτώχειας και να δημιουργού πλέγμα έμπρακτης
έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας.
Η συγκράτηση και διατήρηση της ισχυρής οικονομικής κατάστασης στο Δήμο,
με ορθολογική διαχείριση των δαπανών ώστε να υποστηρίζεται πρωτίστως η
ανωτέρω βασική προτεραιότητα χωρίς να υπονομεύεται η προέκταση τα στο μέλλον.
Οι λοιπές πέραν των ανελαστικών-λειτουργικές δαπάνες θα καθορίζονται και θα
επανακαθορίζονται διαρκώς σε βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη λόγω της ασταθούς και
δυσμενούς διαμόρφωσης των οικονομικών των ΟΤΑ, με βάση σε αυτό
συμπληρωματική προτεραιότητα της διασφάλισης της μισθοδοσίας των εργαζομένων
στο Δήμο
Στο αστικό περιβάλλον της πόλης πέρα από την συντήρηση του μπορεί να
επιχειρηθούν παρεμβάσεις βελτίωσης του κυρίως μικρής κλίμακας από ιδίους πόρους
και μεγαλύτερη από χρηματοδοτούμενα έργα. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν στο μέτρο
των δυνάμεων αλλά και τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και η
ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Παραμένει σταθερός και διαρκής στόχος η ενοποίηση και η διεύρυνση του Δημοσίου
και ελεύθερου χώρου καθώς και η πολιτική δεσμεύσεων και αποκτήσεων χώρων για
ανάπτυξη κοινωφελών λειτουργιών
Στόχος της δράσης του Δήμου εξακολουθεί να παραμένει η δημιουργίας στη
πόλη συνθηκών ήπιας ανάπτυξης και κυκλοφορίας, επιθυμώντας να διατηρηθεί
υψηλό το επίπεδο « ανθρώπινου» και « φιλικού» για τον κάτοικο αποτυπώματα της
πόλης ως κυρίως περιοχή κατοικίας.
Η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει ως στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία
των Σχολείων σε επίπεδο λειτουργικών αναγκών, στόχος που επιτυγχάνεται
Παράλληλα στόχος είναι η ανάπτυξη συμπληρωματικών εκπαιδευτικών
εγκαταστάσεων που θα διευκολύνουν την αποσυμπίεση κάποιων Σχολικών
Συγκροτημάτων.
Η πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου τόσο σε επίπεδο δημόσιων
εκδηλώσεων όσο και σε επίπεδο δημοσίων εκδηλώσεων όσι και σε επίπεδο

καθημερινής λειτουργίας πολιτιστικών προγραμμάτων οφείλει ως στόχος να υπηρετεί
την ανάγκη των πολιτών να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές «στιγμές» αλλά και με
χαμηλότατο κόστος να μετέχουν τα παιδιά και οι ενήλικες σε προγράμματα
πολιτιστικών δεξιοτήτων
Ο στόχος στα θέματα Αθλητισμού και Νεολαίας είναι η διατήρηση των
σημερινών πολλών και πολυεπίπεδων προγραμμάτων και δράσεων, η συντήρηση κι
εύρυθμη λειτουργίας των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η συνεργασία και
η στήριξη του Ερασιτεχνικού Σωματειακού Αθλητισμού.
Στα θέματα που αφορούν την Νεολαία και την οργάνωση των δράσεων και
του ελεύθερου χρόνου της υπάρχει ανάγκη- στόχος επεξεργασίας ενός
προγράμματος πρωτοβουλιών του Δήμου που να απευθύνονται σε αυτές τις
ηλικιακές κατηγορίες και να απαντά στις ανάγκες τους. Έτσι όπως αυτές προκύπτουν
την περίοδο της κρίσης και της ανεργίας.
Στόχος μας παραμένει η διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας του Δήμου
της ευκολότερης πρόσβασης στις υπηρεσίες του σύγχρονου και διαφανούς,
αποτελεσματικού στο μέτρο των αυξημένων αναγκών της περίοδο που διανύουμε ως
κοινωνία.

