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Τα χρήματα του δημότη πιάνουν τόπο. Αυτή είναι η προτεραιότητα που διατρέχει όλο 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου για το 2019, ο οποίος εγκρίθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και οδηγεί τον Δήμο σε μία νέα εποχή με αυτοχρηματοδότηση 
σημαντικών έργων και παρεμβάσεων, προς όφελος του δημότη. 

Ο προϋπολογισμός του 2019 είναι ισοσκελισμένος, ισορροπημένος και απόλυτα 
ρεαλιστικός και στοχεύει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες 
και της επιχειρήσεις, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κάλυψη των 
αναγκών τους, καθώς και στην επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής 
ευημερίας ασκώντας τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται από το 
θεσμικό πλαίσιο περί των ΟΤΑ. 

Ουσιαστικά ο προϋπολογισμός του 2019 αποτελεί το επιστέγασμα μίας συνεπούς και 
συνετής πορείας εξυγίανσης, που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια από την 
Δημοτική Αρχή του Ωραιοκάστρου και έβαλε τέλος στην άναρχη και μη βιώσιμη 
διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. 

Πλέον ενδυναμώνεται η οικονομική διαχείριση, αυξάνεται ο προϋπολογισμός και 
δίνεται η δυνατότητα για στοχευμένες παρεμβάσεις από τον Δήμο προς όφελος του 
δημότη. 

Ο προϋπολογισμός του 2019 αντικατοπτρίζει 5 βασικές προτεραιότητες της διοίκησης: 

 διασφάλιση όλων των πάγιων λειτουργικών δαπανών του Δήμου, καθώς και 
των νομικών του προσώπων (ΔΟΠΠΑΩ, ΔΗΚΕΩ, Σχολικές Επιτροπές) 

 σημαντικές επενδύσεις στον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας, 
ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου, αδέσποτων κ.α (συνολικά ο τομέας αυτός αντλεί 
κεφάλαια ύψους € 8 εκ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού 
κόστους) 

 ο τομέας της παιδείας αντλεί κεφάλαια ύψους € 1,1 εκ περίπου. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσό αυτό οι επενδύσεις σε σχολικά κτήρια. 

 ο τομέας πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής αντλεί κεφάλαια € 
3,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους 

 χρηματοδότηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου από ίδιους πόρους, 
ύψους 1.500.000€ περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 
Δήμου Ωραιοκάστρου για το 2019 φτάνει τα 8,42 εκατ. ευρώ, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι συνεχιζόμενες και οι νέες μελέτες και έργα. 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Αστέριος Γαβότσης δήλωσε για τον προϋπολογισμό 
του 2019: «Η εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου που επιτεύχθηκε ήδη από το 2017 
δίνει την θέση της στην ισχυροποίηση του προϋπολογισμού μας, ο οποίος είναι 
πλεονασματικός, όπως ήταν τόσο το 2017, όσο και το 2018. Έχει δοθεί οριστικό και 
αμετάκλητο τέλος στην χαώδη και χωρίς μέτρο δημοσιονομική διαχείριση του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, η οποία στο παρελθόν τον έφερε στο χείλος της χρεοκοπίας. Χωρίς 
τυμπανοκρουσίες η Δημοτική Αρχή του Ωραιοκάστρου οδηγεί τον Δήμο σε μία νέα 
εποχή με υγιέστατα οικονομικά και διαχείριση, η οποία όχι μόνο καλύπτει όλες τις 
δαπάνες, αλλά μας δίνει την δυνατότητα να επιστρέψουμε μέσα από έργα και 
παρεμβάσεις ένα αναπτυξιακό μέρισμα στον Δημότη. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε 
και την προοπτική της ορθολογικής μείωσης των δημοτικών τελών». 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Κοϊτσίδης Παναγιώτης 
δήλωσε για τον προϋπολογισμό του 2019: 



«Ο προϋπολογισμός του 2019, σε συνέχεια των δυο ιδιαίτερα θετικών οικονομικών 
χρήσεων του 2017 και 2018, επιβεβαιώνει την οικονομική ενδυνάμωση των 
οικονομικών του Δήμου μας, γεγονός που μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε και 
υλοποιήσουμε σημαντικές επενδύσεις και δράσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η 
καθαριότητα, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, έργων υποδομής,  παιδείας, αθλητισμού, 
 κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, πολιτισμού κ.α. Ταυτόχρονα, επιταχύνουμε τις 
προσπάθειές μας για οικονομική θωράκιση του Δήμου μας μεσοπρόθεσμα, απέναντι 
σε οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία, δεδομένης της οικονομικής και πολιτικής 
μεταβλητότητας. Στο πλαίσιο αυτό η ορθολογική επανεξέταση μείωσης των 
φορολογικών συντελεστών αποτελεί ρεαλιστική προοπτική». 

 


