1. Δήμος νοικοκυρεμένος στην υπηρεσία του Δημότη
Τι πετύχαμε:
Η οικονομική εξυγίανση του Δήμου, ήταν το πρώτο αλλά απαραίτητο
βήμα που κάναμε για να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες και
δομές ποιότητας στους δημότες μας.
Η κατάσταση που παραλάβαμε το 2014 δεν θυμίζει σε τίποτα την
σημερινή εικόνα.
2014

2019

• Εξασφαλίσαμε
από ευρωπαϊκούς πόρους και κρατικές
χρηματοδοτήσεις 40.000.000 €.
• Μειώσαμε τα έξοδα προς ΔΕΗ κατά 850.000€/έτος .
• Διαθέσαμε 10.000.000 € από πόρους του Δήμου για έργα και
παρεμβάσεις καθημερινότητας.
• Αυξήσαμε τον ισολογισμό του Δήμου από 7.000 € σε 700.000 €.
• Μειώσαμε σημαντικά τα έξοδα για ενοίκια αξιοποιώντας τη
Δημοτική περιουσία, με τη μεταστέγαση του Κεντρικού ΚΕΠ, του
Δημοτικού Ωδείου και της Υπηρεσίας Πρόνοιας σε ιδιόκτητα
κτήρια.
• Διαχειριστήκαμε με πλήρη διαφάνεια τα οικονομικά του Δήμου
μας.
• Μειώσαμε το ύψος των δανειακών μας επιβαρύνσεων.
• Θεσμοθετήσαμε απαλλαγές και μειώσεις δημοτικών τελών σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από 30 % έως και 100%.

• Λειτουργήσαμε το Γραφείο του Δημότη, ώστε τα καθημερινά
αιτήματα των πολιτών να βρίσκουν γρήγορη ανταπόκριση.
• Εφαρμόσαμε τη βραβευμένη πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων
μέσω κινητού τηλεφώνου, τη «Novoville».
• Θεσπίσαμε τη λειτουργία του Κεντρικού ΚΕΠ και το απόγευμα
και το Σάββατο.

Συντάσσεται, ήδη, το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη»
Smart City, για μια «Άρτα Έξυπνη Πόλη» για την εξυπηρέτηση των
δημοτών μέσω έξυπνων ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Για το Αύριο:
• Διεκδίκηση επιπλέον 80.000.000 € από ευρωπαϊκά προγράμματα
και κρατικούς πόρους.
• Μεγαλύτερη μείωση των εξόδων από λογαριασμούς ηλεκτρικής
ενέργειας του Δήμου, με την σταδιακή αντικατάσταση
φωτιστικών από συμβατικά σε εξοικονόμησης ενέργειας (τύπου
led).
• Ενίσχυση των κοινωνικών παροχών στις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες
• Μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό του
Δήμου μας.
• Ολοκληρωτική αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του
Δήμου.
• Μείωση των δημοτικών τελών.
• 24ωρη δυνατότητα επικοινωνίας με το Γραφείο του Δημότη.

Η Εξυπηρέτηση του Δημότη στην Πρώτη Γραμμή !

