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Θέμα: Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό 

του Δήμου Καλλιθέας για το Οικονομικό Έτος 

2020 

 

Ο προϋπολογισμός του 2020 απεικονίζει με το καλύτερο τρόπο 

την σταθερή πορεία εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου 

μας, τα τέσσερα τελευταία χρόνια. 

 

Έτσι, το 2020  ο Δήμος Καλλιθέας θα λειτουργεί σε ένα 

καλύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον συνεπεία της 

πολιτικής που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. 
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Το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο που θα θέσει η λίγων ημερών 

νέα κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. 

Αναμένουμε να προσδιοριστεί εν όψει της κατάθεσης του 

κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης αναμένουμε και την νέα 

διοίκηση των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Παρά ταύτα η θέση μας είναι σταθερή. Η τοπική αυτοδιοίκηση 

λειτουργεί μέσα  ένα αναχρονιστικό για τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα πλαίσιο με περιορισμένες δυνατότητες, 

περιορισμένους πόρους και με τεράστια ασάφεια στους όρους 

λειτουργίας της. Αν θέλουμε να αλλάξει το παραγωγικό 

μοντέλο της χώρας μας πρέπει να αλλάξει το συνολικό πλαίσιο 

λειτουργίας του Ελληνικού κράτους με τον όρο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης δεσπόζοντα. Θα επαναλάβουμε αυτό που λέμε 

και σε κάθε προϋπολογισμό, ότι το πλαίσιο λειτουργίας της  

κεντρικής διοίκησης είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 

λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 

Σίγουρα όμως, εδώ στην Καλλιθέα,  το 2020 θα υπάρξει μια 

συσσώρευση έργων που θα δώσει στη πόλη μια μεγάλη ώθηση 

προς το μέλλον και θα την εξοπλίσει με τα εργαλεία που 

χρειάζεται για να αξιοποιήσει την γενικότερη θετική συγκυρία 

που υπάρχει στη περιοχή μας.  
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Η συγκυρία αυτή προκύπτει σαφώς, από την τουριστική 

άνθηση της ευρύτερης παραλιακής περιοχής, την τουριστική 

και πολιτιστική αναβάθμιση του άξονα της Λ. Συγγρού και την 

λειτουργία του Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

την ανάπλαση της παραλίας και την αξιοποίηση της μαρίνας 

της Καλλιθέας.  

 

Επίσης εργαλεία μας για το μέλλον είναι τα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα που ήδη έχουμε εξασφαλίσει όπως αυτό της 

ανάπλασης της αγοράς με την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου 

Εμπορίου (Open Mall) αλλά και αυτά των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης «ΟΧΕ -  

ΒΑΑ» με διαχειριστή του προγράμματος τον  Σύνδεσμο Δήμων 

Νότιας   Αττικής (ΣυΔΝΑ) 

 

Υπενθυμίζω ότι, το διάστημα από τα τέλη Αυγούστου του 14 

μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 19, μειώσαμε τα χρέη μας σε 

δάνεια κατά 1,5 εκατομμύρια ευρώ, από 3,6 εκ σε 2 περίπου, 

ενώ επίσης μειώσαμε τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις μας κατά 1 

εκ ευρώ, από 2,4 σε 1,4 εκ ευρώ. 

 

Ταυτόχρονα, τα ταμειακά μας διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 4,4 

εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση 129% χωρίς να 

υστερούμε  καθόλου σε επενδύσεις  
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Όλα αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα τα πετύχαμε με 

ταυτόχρονες μειώσεις στα δημοτικά τέλη και με ένα μεγάλο 

πρόγραμμα επενδύσεων σε εξοπλισμούς . 

 

Και βέβαια κάτω από το γνωστό ασφυκτικό πλαίσιο που 

επέβαλλαν τα μνημόνια και το οποίο, όπως πολλοί γνωρίζετε, 

οδήγησε σε κάθετη μείωση. 

 

Η πολύ καλή οικονομική μας κατάσταση αποτελεί την 

σημαντικότερη εγγύηση για το νέο μας προϋπολογισμό. 

 

Εγγύηση ότι, ο προϋπολογισμός θα είναι αξιόπιστος και ότι θα 

εκτελεστεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του. 

 

Και κατ’ επέκταση, και αυτός ο προϋπολογισμός θα 

εξυπηρετήσει το στόχο για διαρκή βελτίωση των οικονομικών 

στοιχείων του Δήμου μας και την οικονομική τάξη και συνέπεια 

. 

 

Θα έλεγα ότι ο προϋπολογισμός του 2020 σηματοδοτεί μια 

καμπή για τον  Δήμου μας. 
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Ο Δήμος μας με το νέο προϋπολογισμό μπαίνει σε μια νέα 

εποχή, μια εποχή πλέον επιθετικής πολιτικής και συνεχούς 

ανάπτυξης, με έργα και νέους  εξοπλισμούς που θα 

αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στη πόλη από χρόνο σε 

χρόνο, και για μια μεγάλη περίοδο . 

 

Παρουσιάζουμε έτσι, ένα μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμού στην 

καθαριότητα και στον τομέα περιβάλλοντος, ενώ επίσης 

παρουσιάζουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα στο πράσινο. 

 

Η οικονομική μας ευρωστία πλέον εγγυάται ότι αυτά τα 

προγράμματα θα εκτελεσθούν, ενώ την ίδια ώρα, θα βρίσκεται 

σε εξέλιξη και το Σχέδιο για την Ολοκληρωμένη Χωρική 

Ανάπτυξη αλλά και το σχέδιο για τα ανάπτυξη του εμπορικού 

μας κέντρου. 

Πιο συγκεκριμένα, στο τομέα της καθαριότητας και του 

περιβάλλοντος, συνεχίζουμε πιο έντονα την προσπάθεια 

ανανέωσης και ενίσχυσης του εξοπλισμού μας . 

Έτσι, στοχεύοντας στην αύξηση της ανακύκλωσης και την 

βελτίωση των υπηρεσιών της καθαριότητας συνεχίζουμε την 

προμήθεια εξοπλισμού (νέοι κάδοι, νέοι υπερσύγχρονοι 

υποδαπέδιοι κάδοι και νέα μηχανήματα, όπως νέο 

απορριμματοφόρο, τρία μικρά και μεγάλα φορτηγά,                                                                   

ένα καλαθοφόρο όχημα, σάρωθρα και πολυμορφικά οχήματα). 
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Επίσης, στο προϋπολογισμό του 2020 προβλέπουμε ένα   

τεχνικό πρόγραμμα, που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 

όμως ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα μεγάλα τεχνικά έργα 

που έχει ανάγκη η πόλη . 

 

Έτσι, προβλέπουμε για το 2020:  

 

Την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

  

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αφορά τον πυρήνα της 

πόλης μας και με  το οποίο θα παραδώσουμε ένα 

αναβαθμισμένο χώρο πρασίνου και αναψυχής στο κέντρο της 

πόλης μας. 

Η μελέτη αφορά – σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος - τη συντήρηση του χώρου πέριξ του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δηλαδή την συντήρηση 

ηλεκτροφωτισμού, πίλλαρ, στεγάστρων, δαπεδοστρώσεων, 

συντήρηση και συμπλήρωση της υπάρχουσας φύτευσης στους 

χώρους πρασίνου κλπ. 
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Τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

  

• Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η πόλη μας έχει ενταχθεί 

στο πρόγραμμα για τα ανοικτά κέντρα εμπορίου, δηλαδή σε 

πρόγραμμα που προβλέπει την αναβάθμιση των τοπικών 

αγορών. 

• Η πόλη μας έχει μια μεγάλη ιστορική αγορά και μέσα από 

το πρόγραμμα αυτό θα δώσουμε νέα πνοή και νέα προοπτική 

σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

• Το έργο   αφορά κυρίως την αναβάθμιση του χώρου της 

Κεντρικής αγοράς του Δήμου μας, περιλαμβάνοντας την 

πεζοδρόμηση της οδού Πλάτωνος (από Δαβάκη έως Φιλαρέτου), 

την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, αρδευτικού δικτύου, τον 

εξωραϊσμό των προσόψεων των κτιρίων κλπ. 

 

Την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Η μαρίνα μας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της παραλιακής 

ζώνης και η υποδομή της, δίνει τεράστιες δυνατότητες . 

 Προχωράμε λοιπόν, σε μια νέα εποχή για τη μαρίνα μας. Με 

σχεδιασμό, αναβάθμιση του εξοπλισμού, κλπ.  
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 Επενδύουμε με προσήλωση στις αρχές λειτουργίας της μαρίνας 

μας. Ώστε  να παραμείνει βάση για τον ναυταθλητισμό. Αλλά 

και να αποτελέσει για το ευρύ κοινό ένα νέο πόλο έλξης 

τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού.  

 

Την  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" 

  

To έργο περιλαμβάνει πλέον των νέων υποδομών για τις 

μονώσεις και ευρύτατες ανακαινίσεις στους βασικούς 

εξοπλισμούς  και θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πλήρως 

αναβαθμισμένο πολιτιστικό κέντρο σε μία περίοδο που η πόλη 

θα έχει απόλυτη ανάγκη τέτοιων υποδομών, δεδομένης και της 

μεγάλης χωρητικότητας του κέντρου αυτού. Το έργο θα 

χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής μέσω 

προγραμματικής σύμβασης και είμαστε στη φάση της 

υπογραφής της εν λόγω σύμβασης. 

  

Την  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ 

 

To έργο αφορά στην εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα, 

μετά από αίτημα της Δ/νσης του σχολείου και έχει προφανή 

κοινωνική διάσταση, αφού θα εξυπηρετήσει ΑμΕΑ . 
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Την ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΡΒΟΥ 

  

Η μελέτη αφορά την  πλήρη ανακαίνιση του σχολικού 

προπονητηρίου και των αποδυτηρίων του, επί της οδού Νικ. 

Ζερβού 18-20. Και αυτό το έργο κρίνεται ως άκρως απαραίτητο 

σε μα πόλη με μεγάλη αθλητική δραστηριότητα αλλά με εξίσου 

μεγάλες ελλείψεις σε αθλητική υποδομή . 

  

  

Την  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ – 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  

Πρόκειται για ένα άκρως αναγκαίο έργο «σκούπα», μέσα από 

το οποίο θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τεχνικές 

αστοχίες ετών σε δρόμους και πεζοδρόμια, δηλαδή 

ανακατασκευή  κρασπέδων και ρείθρων (σε περίπτωση 

διόρθωσης κατά μήκος κλίσεων για την βελτιστοποίηση της 

απορροής ομβρίων), διαμόρφωση διαβάσεων διέλευσης ΑΜΕΑ 

σε πεζοδρόμια και νησίδες, υποβιβασμός κρασπέδου σε 

εισόδους και αλλά. 
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Τις ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΕΣΠΕΡΟΣ" 

  

Η μελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του 

συγκεκριμένου κτιρίου και συγκεκριμένα την εγκατάσταση 

εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, την 

αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων (από συμβατικά 

σε ενεργειακά), την ανακατασκευή του συνόλου των Η/Μ 

εγκαταστάσεων, την ανακαίνιση των αποδυτηρίων και W.C 

κλπ. 

Και αυτό το έργο έρχεται να καλύψει κενά στην αθλητική 

υποδομή και να συμπληρώσει τη δουλειά που έγινε τα 

προηγούμενα χρόνια σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. 

 

Όπως ανέφερα και ανωτέρω, το τεχνικό πρόγραμμα 2020, 

θέτει τις βάσεις και για άλλα μεγάλα τεχνικά έργα που αφορούν 

και την φυσιογνωμία της πόλης αλλά και την λειτουργικότητά 

της. Ετσι θα προχωρήσουμε σε σημαντικές μελέτες όπως:  

 

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 

  

· Η μελέτη αυτή αφορά την ανάπλαση του κεντρικού πάρκου 

της οδού Δαβάκη με κύριο στόχο την ενοποίηση  του χώρου του 

πάρκου με τις περιβάλλουσες οδούς.  
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Περιλαμβάνονται εργασίες αναδιαμόρφωσης του πρασίνου και 

εν γένει φιλικότητας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες  

(ηλεκτροφωτισμού, δαπεδοστρώσεων κλπ.) του χώρου του 

πάρκου. 

 

Η  ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Ο.Τ. 124 (ΠΡΩΗΝ 

Ι.Κ.Α.) 

  

· Αφορά τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με 

χορήγηση βραβείων, με στόχο την ανάδειξη ιδεών ( συναφείς 

για πολιτιστική χρήση) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26804/2011 

(ΦΕΚ 1427/Β/2011) Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

  

 

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων  

  

· Για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου 

απαιτείται η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών που 

υπάρχουν στο συγκρότημα. 

  

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ 
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· Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου 

κτιρίου ως "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" απαιτείται η τακτοποίηση 

των αυθαιρεσιών που έχουν διαπιστωθεί στο εν λόγω κτίριο 

καθώς και η σύνταξη μελέτη στατικής επάρκειας για τη 

συγκεκριμένη χρήση. 

Παράλληλα ,στο τεχνικό μας πρόγραμμα, συνεχίζουμε με 

συνέπεια την πολιτική της διεκδίκησης πόρων από Ευρωπαϊκά 

ή Δημόσια προγράμματα. 

Συνεχίζουμε  επίσης την  υλοποίηση  ενός πολύ μεγάλου 

προγράμματος Τεχνικών Έργων, το μεγαλύτερο στον Νότιο 

Τομέα και ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών 

για την Καλλιθέα, που εξασφαλίσαμε από την Περιφέρεια . 

  

  Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται: 

 Εκτεταμένη ασφαλτόστρωση προϋπολογισμού 

1.230.00,00€. Από τα 65 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα 

έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί τα 45 χιλιάδες (τα 2/3 του 

έργου)  δίνοντας προτεραιότητα στους μεγάλους οδικούς 

άξονες και στους δρόμους με τα περισσότερα προβλήματα. 

 Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στις Τζιτζιφιές (έργο 

που εξασφαλίσαμε από την Περιφέρεια η οποία έχει ήδη 

συμβασιοποιήσει  ποσά του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ 
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εντός του Νοεμβρίου 2019 ξεκινάει το κομμάτι του έργου 

στην Θησέως. 

 Η αποκατάσταση εντός του 2020, του ιστορικού κτιρίου 

της οδού Μπιζανίου και περιβάλλοντος χώρου. 

 Σχολεία: συντήρηση και ολοκλήρωση ανακατασκευής 

όλων των προαύλιων χώρων με δαπάνη  140.000 € 

 Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

 Ολοκλήρωση των μελετών για την Δημιουργία χώρου 

Ιστορικής Μνήμης στη ιστορική οικία «Δαβάκη» που ο 

δήμος αγόρασε, σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο. 

Στην κοινωνική πολιτική, είμαστε ενεργοί, μαχητικοί, 

διεκδικούμε και μετέχουμε σε κάθε πρόγραμμα που 

προκηρύσσεται από ευρωπαϊκούς πόρους. Αναφέρω 

παλαιότερες δράσεις όπως  το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το 

πρόγραμμα για αστέγους, το πρόγραμμα για την επισιτιστική 

βοήθεια, τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για 

παιδιά στον πολιτισμό αλλά και:  

· Το Κέντρο Κοινότητας 

· Το ΚΕΠ Υγείας 

· Το Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς 

· Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, την Κοινωνική Ιματιοθήκη, το 

Κοινωνικό Φαρμακείο 

Για το 2020 προγραμματίζουμε : 
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 Το Κέντρο Δανειοληπτών 

 Το κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων 

 Προγράμματα βελτίωσης των παιδικών μας σταθμών. 

Φέτος εξασφαλίζουμε και πάλι ένα ισχυρό κοινωνικό 

προϋπολογισμό ,ο οποίος θα στηρίξει χρηματοδοτικό ένα πολύ 

ισχυρό και αποδοτικό πλέγμα κοινωνικών υποδομών και 

θεσμών και θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες . 

Μια ακόμη βοήθεια στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 

είναι  μείωση για τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού του έτους 

2019 αλλά και του 2020 και η διεύρυνση των δικαιούχων της 

σχετικής έκπτωσης. 

 

Ομοίως και στο τομέα του πολιτισμού και το 2020, ο 

προϋπολογισμός θα στηρίξει μια μεγάλη προσπάθεια που 

κάναμε τα προηγούμενα χρόνια με νέους θεσμούς  αλλά και 

ενίσχυση παλαιοτέρων. 

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον πολιτισμό, ως εργαλείο 

προβολής της πόλης, εξωστρέφειας αλλά και ως εργαλείο 

παιδείας για τους δημότες, με τη ευρεία έννοια. 

Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούνται όλοι οι υπάρχοντες θεσμοί του 

Δήμου και εμπλουτίζονται από νέους, οι οποίοι φιλοδοξούν να 

συμβάλλουν στην ανάταση των πολιτιστικών δρώμενων της 

πόλης.  
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Ενδεικτικά σας αναφέρω την καθιέρωση στο πρώτο δίμηνο του 

νέου έτους θεατρικής ημέρας (μία παράσταση την εβδομάδα, 

από επαγγελματικούς θιάσους αλλά και το Εργαστήρι του 

Δήμου), τη μετεξέλιξη του ρεμπέτικου τριημέρου σε πολυήμερο 

φεστιβάλ, την καθιέρωση ιστορικών βραδιών –ήδη ξεκινήσαμε 

με την απελευθέρωση της Αθήνας και το Πολυτεχνείο- καθώς 

και την αναβίωση ιστορικών εθίμων (όπως αυτό του Κλήδονα) 

που δίνουν ζωή στις γειτονιές. 

Οσον αφορά στα έσοδα, συνεχίζουμε να προασπιζόμαστε 

με σθένος τα συμφέροντα του δήμου  και συνεχίζουμε να 

διεκδικούμε τα νόμιμα έσοδά μας. 

Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια βάλαμε τις νόμιμες χρεώσεις  

στα σκάφη  στη μαρίνα, ένας τομέας που αποφέρει, πλέον, 

έσοδα πάνω από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ετησίως στον Δήμο 

μας ενώ για την επόμενη χρόνια προβλέπουμε την 

εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στη μαρίνα που θα αποτρέπει 

κάθε δυνατότητα απώλειας εσόδων για το δήμο είτε μέσω 

ρευματοκλοπής είτε άλλων αιτιών.  
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Ο Δήμος μας το 2020 μπαίνει σε μια νέα εποχή . 

Έχοντας εξασφαλίσει οικονομική ευρωστία και αποδίδοντας 

καρπούς η διεκδικητική πολιτική των παρελθόντων ετών, ο 

Δήμος πλέον μπορεί να παρουσιάζει προϋπολογισμούς που θα 

αφήνουν  ισχυρό αποτύπωμα στη πόλη και που θα αλλάζουν 

την εικόνα της  γρήγορα, από χρονιά σε χρονιά . 

Όπως πολλές φορές έχουμε πει, η Καλλιθέα έχει μπροστά της 

τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη και για μια συνολική αλλαγή 

προς το καλύτερο . 

Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος , τα έργα στη 

παραλιακή ζώνη, η τουριστική άνοδος της Αττικής, 

δημιουργούν ευκαιρίες στη πόλη μας . 

Για να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες χρειάζεται μια τεράστια 

προσπάθεια, από εμάς εδώ στο Δήμο αλλά και από όλους μας . 

Ο προϋπολογισμός του 2020 είναι ακριβώς ένας 

προϋπολογισμός αντάξιος των ευκαιριών και των προσδοκιών . 

 

  

  

  


