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Προς:
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Αγαπητοί συμπολίτες,
Κάθε χρόνο, πριν την ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού, η δημοτική αρχή
πραγματοποιεί κύκλο διαβουλεύσεων με τους φορείς της πόλης και τους πολίτες. Σκοπός των
διαβουλεύσεων είναι η συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τον δήμο και την πόλη, ο
εντοπισμός προβλημάτων και η κατάθεση προτάσεων για έργα, δράσεις και προγράμματα που
μπορούν να ενταχθούν στον ετήσιο προϋπολογισμό και να υλοποιηθούν.
Έτσι κάθε χρόνο το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων και ο Δημοτικός Προϋπολογισμός γίνονται το
πεδίο διαλόγου και γόνιμης συνεργασίας των φορέων, των πολιτών και της δημοτικής αρχής.
Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι περιορισμοί που υπάρχουν λόγω της αποφυγής
μετάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 δυσχεραίνει την δια ζώσης επικοινωνία και συζήτηση, χωρίς
όμως να την αναστέλλει.
Φέτος θα διαβουλευτούμε ψηφιακά, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά μέσα
που ο καθένας διαθέτει.
Επιδίωξη μας είναι να πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για τα μεγάλα ζητήματα
που αφορούν την πόλη μας, την ποιότητα ζωής, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Η θετική αντιμετώπιση από τον δήμο μας, των προβλημάτων που έφερε η υγειονομική κρίση
επιβεβαιώνει την ορθότητα των πολιτικών μας επιλογών, να επενδύσουμε στην κοινωνική πρόνοια
και φροντίδα, στην υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Η χορήγηση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, η διάθεση φαγητού σε αυτούς που έχουν
ανάγκη, η επιστράτευση των δημοτικών ιατρείων μας, η παροχή φαρμάκων, η προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους μαθητές που δεν διαθέτουν, η λειτουργία τηλεφωνικού
κέντρου για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η τηλεκπαίδευση, η μείωση των
τελών στις κλειστές επιχειρήσεις και τις ευπαθείς ομάδες, η απολύμανση σχολείων, εγκαταστάσεων,
κοινόχρηστων χώρων και κάδων απορριμμάτων είναι μέτρα που εφαρμόσαμε από τις πρώτες
ημέρες της κρίσης.

Η υγιής οικονομική κατάσταση του δήμου, μας επέτρεψε να πάρουμε μέτρα για την
οικονομική ελάφρυνση όσων πληγήκαν από την κρίση και για τον εξοπλισμό των δημοτικών
κοινωνικών δομών με όλα τα απαραίτητα μέσα και υλικά.
Την ίδια στιγμή συνεχίστηκε να εκτελείται απρόσκοπτα το πρόγραμμα κατασκευής έργων,
ενώ με τη συστηματική μας δουλειά και διεκδίκηση κερδήθηκαν επί πλέον χρηματοδοτήσεις για την
κατασκευή νέων έργων που ξεκινούν άμεσα.
Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στο ρόλο και την αποστολή μας και έτσι θα συνεχίσουμε.
Ο προϋπολογισμός του 2021 πρέπει να αποτυπώνει αυτή την κατεύθυνση:
 Δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης με δομές και προγράμματα που διατηρούν
την κοινωνική συνοχή και ενισχύουν το κοινωνικό εισόδημα των πολιτών.
 Αστικές και κοινωνικές υποδομές με έργα που αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα της πόλης,
την παιδεία, την καθαριότητα, το περιβάλλον, κλπ.
 Δημοτικές υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές που εξυπηρετούν γρήγορα και
αποτελεσματικά τον πολίτη.
 Διαφάνεια και πλήρης νομιμότητα στη διαχείριση του δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να μελετήσουμε προτάσεις και ιδέες οι οποίες μπορεί να
διαμορφώσουν νέες πολιτικές και να εμπλουτίσουν τον σχεδιασμό μας.
Σας καλούμε λοιπόν να καταθέσετε προτάσεις έργων, παρεμβάσεων και δράσεων, ηλεκτρονικά
μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020 στο e-mail protocol.sykies@n3.syzefxis.gov.gr καθώς και σε ειδική φόρμα
στο http://www.dimosneapolis-sykeon.gr.
Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκλησή μας.
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