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Του Κώστα Κατσαμπάνη
Βρισκόμαστεκυριολεκτικά "μια ανάσα" πριν τη διεξαγωγή των Δημοτικών Εκλογών και είναι
μείζονος σημασίας, πέρα από τις όποιες κομματικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις,να
αναδείξουμε τα πραγματικά ζητήματα! Εκείνα που την επομένη της κάλπης θα κληθούμε να
αντιμετωπίσουμε μέσα από πολιτικές και δράσεις συνεργασίας και σύγκλισης. Ως ένα από τα
ζητήματα αυτά, είναι η οικονομική εξυγίανση των Δήμων μέσα από μια αναπτυξιακή οπτική,
πάντοτε με επίκεντρο τον Δημότη.
Σεαυτό το πλαίσιο ο οδικός χάρτης κινείται μέσα από συγκεκριμένες διαδρομές και τοποθετείται σε
μια ουσιαστική συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.Ο
στόχος είναι να εντοπισθούν οι αναγκαίοι πόροι και μεσα από την ουσιαστική αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών των Δήμων,να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των δημοτών.
Ουσιαστικάαναφέρομαι στις βάσεις πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί ένας οργανισμός,που
θα συνδυάζει με βέλτιστο τρόπο τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους ώστε να γίνει πιο
αποτελεσματικός.Το οικοδόμημα πρέπει να διέπεται από αυστηρή και συνεπή διαχείριση των
δαπανών, με παρακολούθηση τους, κωδικό προς κωδικό ανά πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.
Η καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας,όσον αφορά τις προμήθειες στο συνολικο πλαίσιο διοίκησης,
του εξοπλισμού, αλλά και των έργων που εκτελούνται, είναι εκ των ων ου άνευ και οι οποίες σε
συνδυασμό με τη στοχευμένη χρησιμοποίηση υφιστάμενων αλλά και νέων οικονομικών
εργαλείων,συνθέτουν ένα συνδυαστικό πλαίσιο δράσεων που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
αναπτυξιακή πολιτική.
Όλατα παραπάνω αποτελούν ενέργειες νοικοκυρέματος αλλά και αναπτυξιακής

δυναμικής.Συνδεόμενες δε με μια δυναμική διεκδίκηση αναπλήρωσης των πόρων,οι οποίοι είναι
θεσμοθετημένοι από τον κρατικό προϋπολογισμό και η υποχρηματοδότηση των οποίων οδήγησε
πολλούς από τους ΟΤΑ σε χρέη και ελλείμματα,για τους Δήμους συνιστούν το όλον της
οικονομικής εξυγίανσης με αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Οιλύσεις είναι απλές και έχουν ένα κοινό παρονομαστή, γνώση και πολιτική βούληση. Το
σύγχρονο τεχνοκρατικό περιβάλλον δεν αναζητά μαθητευόμενους μάγους αλλά πραγματικούς
ηγέτες με γνώση, εμπειρία και την πραγματική διάθεση για εφαρμογή ουσιαστικών προτάσεων.
Ταυτόχρονα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είτε από την Περιφέρεια και την Κεντρική Διοίκηση,είτε
απευθείας από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ,είναι γνωστά και προσβάσιμα. Το
στοίχημα για τις νέους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να αξιοποιήσουν ιδανικά το
μείγμα αυτών των εργαλείων που τους παρέχονται και να σχεδιάσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τις
πόλεις μας.
"Ο Κώστας Κατσαμπάνης είναι επενδυτικός σύμβουλος και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με
τον συνδυασμό του Νίκου Χιωτάκη "+εργαζόμαστε για την πόλη της καρδιάς μας" στον Δήμο
Κηφισίας."
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