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Κοινωνική λογοδοσία των τοπικών αρχών και των εκπροσώπων τους

Διακολιού
Η δημοτική αρχή θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από το δημαρχοκεντρικό μοντέλο.
Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζουν ερήμην της
κοινωνίας. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα ελέγχουν την (δημοτική)
αρχή υπηρετώντας την ανάγκη για κοινωνική λογοδοσία των τοπικών αρχών και των
εκπροσώπων τους. Το προαναφερθέν μπορεί να υλοποιηθεί με τη δημιουργία ενός
κεντρικού οργάνου στο οποίο θα συμμετέχουν οι ΜΚΟ, οι επαγγελματικές ενώσεις,
εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων και η Ένωση των Πυρήνων Γειτονιάς. Το κεντρικό
όργανο αυτό θα μπορεί αφενός να ασκεί έλεγχο σε όλα τα πεπραγμένα και επί παντός
επιστητού, και θα συμμετέχει με εκπροσώπους του σε όλες τις επιτροπές του Δήμου και
των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Επιπλέον προτείνονται: i) η καθιέρωση μίας μέρας ανά
εβδομάδα για απ’ ευθείας επαφή με τον πολίτη ii) η καθιέρωση ενός Δημοτικού
Συμβουλίου ανά μήνα με ημερήσια διάταξη τα θέματα των πολιτών, συλλογικά ή
ατομικά και iii) όλα τα Δ.Σ. και οι συνεδριάσεις όλων των επιτροπών του δήμου θα είναι
ανοιχτά για τους δημότες. Σε ότι αφορά το μηχανισμό του Δήμου, διοικητικό ή μη, θα
πρέπει να έχουμε ως γνώμονα ότι ο Δήμος υπηρετεί τον πολίτη και όχι ο πολίτης το
Δήμο. Η φιλική και άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, οι άμεσες απαντήσεις στα
αιτήματά τους, η αντιγραφειοκρατική αντίληψη και πρωτοβουλία εκ μέρους των
υπαλλήλων, ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και η ευγένεια στους αναξιοπαθούντες
πρέπει να είναι απαράβατες αρχές.
Καρανάσιου
Συνεργασία με τους δημότες, προγραμματισμός, καταγραφή προτεραιοτήτων και η
υλοποίησή τους.
Εφαρμογή της θεσμοθετημένης ετήσιας λογοδοσίας της διοίκησης του δήμου σε κάθε
περιοχή προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η διαφανής και καθαρή
διοίκηση, η διοίκηση που δεν φοβάται να συζητά με τους πολίτες για τις προθέσεις, τις
προτεραιότητες και τις αποφάσεις της.
Αναβάθμιση δημοτικών συμβουλίων με στόχο την ευρύτατη συμμετοχή και
παρέμβαση των πολιτών, ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κάθε
δημοτικού συμβουλίου, τόσο μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου όσο και σε κατά
τόπους σταθερούς πίνακες ανακοινώσεων του δήμου.
Χρήση τοπικών δημοψηφισμάτων για μεγάλα θέματα ακινήτων και εκποίησης
δημοτικής περιουσίας.
Μπρέγιαννης
Η κοινωνική λογοδοσία είναι απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να οικοδομηθεί
εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και της Δημοτικής Αρχής ώστε να συνεργαστούν πιο
αποτελεσματικά. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να ταξινομήσει τις προτεραιότητες και
δεσμεύσεις που θα αναλάβει απέναντι στους πολίτες και να παρουσιάσει ένα
συγκεκριμένο πλάνο δράσης με αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς, ώστε να ελέγχεται η
πορεία κάθε δέσμευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Κάθε δέσμευση θα αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστό έργο (project) και θα τοποθετείται
ως υπεύθυνος ένας δημοτικός σύμβουλος, o oποίος θα έχει και την πολιτική ευθύνη της
υλοποίησης. Ο δημότης θα μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς για κάθε έργο ξεχωριστά
μέσα από το γραφείο Δημότη. Το γραφείο αυτό θα φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση
πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο αλλά και της ιστοσελίδας του Δήμου, και θα
αναλαμβάνει τη δέσμευση να απαντάει σε σχετικά ερωτήματα των δημοτών σε εύλογο
χρονικό διάστημα.

Η συνολική ενημέρωση για τη πορεία των προεκλογικών δεσμεύσεων θα γίνεται από
τον Δήμαρχο μία φορά το χρόνο σε ανοιχτή εκδήλωση με τη μορφή Γενικής Συνέλευσης
του Δήμου.
Αλεξανδρής
Ουσιαστικά η μόνη δυνατότητα συνεχούς λογοδοσίας συνέχεται και με έναν τρόπο
διαβούλευσης των πολιτών με τη δημοτική Αρχή, όπως εκτίθεται παρακάτω στην
απάντηση για την κοινωνική συμμετοχή. Σε κεντρικότερο όμως επίπεδο μπορούν να
αξιοποιηθούν
συχνές ανά εξάμηνο απολογιστικές διαδικασίες του δημοτικού
συμβουλίου. Επίσης ενίσχυση του θεσμού της παρέμβασης πολιτών στο δημοτικό
συμβούλιο μέσω ερωτήσεων προς τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους. Ακόμη
θα μπορούσε να εφαρμοσθεί συγκεκριμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για
απαντήσει σε ερωτήσεις συλλόγων, οργανώσεων πολιτών κλπ.
Θα μπορούσε δε στα κέντρα διαβούλευσης , που προτείνονται κατωτέρω, να
διενεργείται δημοσκόπηση που ν αφορά την αποδοχή των επί μέρους πολιτικών που
εφαρμόζονται , αλλά και της συνολικής πολιτικής της δημοτικής Αρχής ανά διετία.
Βελούδος
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μεταφραστεί σε
ουσιαστική δημιουργία έργου πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τον έλεγχο
αφενός υλοποίησης του προεκλογικού προγράμματος και αφετέρου διαφάνειας της
οικονομικής διαχείρισης.
Οι μηχανισμοί ελέγχου θα πρέπει να κινούνται σε τέσσερα επίπεδα:
• Οι πολιτικοί, διαχειριστικοί, λειτουργικοί μηχανισμοί που προβλέπονται από την
κεντρική διοίκηση και ισχύουν σε όλη την επικράτεια
• Ο Εσωτερικός Αυτοέλεγχος του Δήμου με την καθιέρωση κανόνων δεοντολογίας
που δεσμεύονται να τηρούν όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι
• Ο Κοινωνικός Έλεγχος που επιτελείται από Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτών σε βάση
εθελοντική. Η ομάδα αυτή ασκεί τον κοινωνικό έλεγχο σε όλους τους θεσμούς του
Δήμου (Πολεοδομία, σχολικές επιτροπές, τεχνικές υπηρεσίες κ.ο.κ.)
• Η Δημοσιότητα μέσω του διαδικτύου όλων των αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου και των Επιτροπών που συστήνονται από τον Δήμο. Αρχείο των
πρακτικών των Δημοτικών Συμβουλίων στο διαδίκτυο και δυνατότητα
παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ζωντανά μέσω διαδικτύου.
Ο πολίτης σήμερα έχει την δυνατότητα να προσφύγει κατά των πεπραγμένων που
παρουσιάζει ο δήμαρχος. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για αυτό είναι η ενημέρωση.
Για να κάνει κάποιος έλεγχο και κριτική πρέπει να γνωρίζει.
Ο Κοινωνικός Έλεγχος τότε μόνο μπορεί να έχει σημασία και ουσία.

•
•
•

•

Βλάχος
Προτείνεται:
η τακτική διεξαγωγή των Συνελεύσεων Πολιτών, μιας νέας μορφής
δημόσιας πολιτικής επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και διοικουμένου, που θα
αποτελούν οδηγό στο έργο των δημοτικών αρχών,
η Ετήσια Απολογιστική Συνεδρίαση της Δημοτικής Αρχής, στα πλαίσια μιας
σύγχρονης δημοτικής διακυβέρνησης με σκοπό τον απολογισμό και την
επικαιροποίηση του εξαγγελθέντος προγράμματος και τη προσαρμογή του στη
πραγματικότητα,
η ενδυνάμωση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, για την ενθάρρυνση της
συμμετοχής της νεολαίας στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

