12. Διαφανής διαχείριση δημοσίων πόρων ιδιαιτέρως όταν αφορούν σε
δημόσια έργα και δαπάνες
Μπρέγιαννης
Η διαχείριση των πόρων του Δήμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η
χρηστή διοίκηση και, παράλληλα, ο έλεγχος και η εποπτεία του Δήμου από τους δημότες,
πρέπει να περιλαμβάνει:
• Υποχρέωση του Δήμου, στο πλαίσιο της ετήσιας κοινωνικής λογοδοσίας από το
Δήμαρχο, να δίνει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα στο επιχειρησιακό του
πρόγραμμα, στα ετήσια προγράμματα δράσης, τους προϋπολογισμούς και τους
ισολογισμούς, προκειμένου η τοπική κοινωνία να έχει πλήρη γνώση της λειτουργίας
των στόχων και της διαχείρισης τους.
• Διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας που θα αποφασίζονται
έπειτα από δημοψηφίσματα και θα παρακολουθούνται από διαπαραταξιακή επιτροπή
• Αυστηρή παρακολούθηση του έργου και των εξόδων των Δημοτικών Επιχειρήσεων,
μέσω αυστηρού κανονισμού λειτουργίας, ώστε αυτές να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
• Διατύπωση ενός κώδικα διαφάνειας (ειδικά για τα έργα) που θα είναι δημόσιος και
θα αποτελεί το βασικό πλαίσιο δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής για την διακήρυξη
των έργων, τη διαδικασία ανάθεσής τους και τον έλεγχό τους.
Αλεξανδρής
Η αρχή της διαφάνειας στην διαχείριση των οικονομικών ενός Δήμου εξαρτάται από
την ορθή αποτύπωση των εσόδων αλλά και των δαπανών στον προϋπολογισμό του
Δήμου. Επίσης συναρτάται με την ενημέρωση του πολίτη για την πραγματική κατάσταση
του δήμου. Σήμερα ο μαρουσιώτης δεν γνωρίζει ότι ο Δήμος είναι υπερδανεισμένος σε
ποσά ανώτερα των 100.000.000 Ευρώ. Ούτε επίσης γνωρίζει το υπερβολικό μέγεθος
δαπανών για επικοινωνία, που φθάνει το ήμισυ των δαπανών του συνόλου τεχνικού
προγράμματος. Ούτε γνωρίζει τις σημαντικές δαπάνες για αμοιβές συμβούλων και
πολιτικού προσωπικού . Είναι απαραίτητο ο πολίτης να έχει γνώση της οικονομικής
κατάστασης του Δήμου του. Επίσης είναι απαραίτητο με διαβουλευτικές μεθόδους να
καταθέτει την άποψή του για τις προτεραιότητες της διάθεσης των εσόδων από τον
προϋπολογισμό του Δήμου. Ο οικονομικός εξορθολογισμός δαπανών στο δήμο
Αμαρουσίου είναι μονόδρομος για να μην υποθηκευτεί σε βάθος χρόνου το μέλλον της
πόλης. Όπως είναι μονόδρομος η διάθεση πόρων για το τεχνικό πρόγραμμα και την
κοινωνική πρόνοια.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η σταδιακή υπέρβαση του στενά ετήσιου
προϋπολογισμού και η διαμόρφωση πιό μακροχρόνιων προϋπολογισμών στρατηγικού
χαρακτήρα με έμφαση όχι μόνο στον τεχνικό αλλά και στον κοινωνικό προγραμματισμό.
Βελούδος
H δυναμική επιχειρηματική δραστηριότητα του δήμου Αμαρουσίου αποτελεί
πρότυπο δημιουργικής λειτουργίας στο χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμμετοχή
του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, η ίδρυση Δημοτικών επιχειρήσεων και η
δραστηριοποίηση μεγάλων εταιρειών με υψηλά ανταποδοτικά οφέλη καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας του σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας.
Ο δήμος Αμαρουσίου πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα και στη χρηστή διαχείριση
αυτών των πόρων .
Απαραίτητα πρέπει να κινηθεί στους εξής άξονες
• Να υπηρετεί τους θεσμούς που διεξάγουν προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο είτε
αυτοί είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο ή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών

•
•
•

Να μεταφέρει το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις
Να διαμορφώνει επενδυτικά προγράμματα πενταετούς διάρκειας
Να συστήνει ad hoc Διαπαραταξιακές Επιτροπές ελέγχου σε περιπτώσεις πώλησης
μετοχών ή υποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που έχει
συστήσει
Να ενημερώνει τον πολίτη και την τοπική κοινωνία με πλήρη δημοσιότητα, μέσω
διαδικτύου, όλων των συμβάσεων που συνάπτει.
Βλάχος
Τους πόρους που θα εξασφαλίσει η νέα διοίκηση προτίθεται να τους διαχειριστεί με
την εφαρμογή τεχνικών διαφανούς διοίκησης και διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα, όπως
η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, και η Μελέτη και ο Έλεγχος των οικονομικών από
εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές.
Επειδή η οικονομική ισχυροποίηση, αυτοδυναμία και αυτάρκεια αποτελούν βασικούς
στόχους και προϋποθέσεις για τις δραστηριότητες του Δήμου σε όλους τους τομείς,
πρόκειται να ακολουθηθούν οι εξής άξονες:
• διερεύνηση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των εσόδων μέσα από
το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο,
• αξιοποίηση των σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης, όπως χρηματοδοτική μίσθωση
κινητής και ακίνητης περιουσίας,
• δίκαιη κατανομή των φόρων σε κατοίκους και επιχειρήσεις,
• χρηστή οικονομική διαχείριση και αύξηση παραγωγικών επενδύσεων με τη
συμμετοχή του Δήμου σε εταιρείες ή με την ίδρυση από αυτόν εταιρειών ή με τη
σύμπραξή του με ΝΠΙΔ.
Διακολιού
Ήδη, από τα 10 -11 έχει καταδειχθεί ο τρόπος που θα μπορούσε να επιτευχθεί η
διαφανής διαχείριση των δημοσίων πόρων, ιδιαιτέρως όταν αυτοί αφορούν δημόσια έργα
και δαπάνες. Οι ανοιχτές σε όλους τους δημότες επιτροπές διαχείρισης πόρων και
ανάθεσης δημοσίων έργων και δαπανών διασφαλίζουν την άμεση κοινωνική συμμετοχή
ενώ η διεύρυνση των ανωτέρω επιτροπών από εκπροσώπους του κεντρικού οργάνου που
θα αποτελείται από τις ΜΚΟ, τις επαγγελματικές ενώσεις, τους εκπροσώπους κομμάτων
και φορέων και την Ένωση πυρήνων γειτονιάς αποτελεί εχέγγυο της διαφάνειας. Ο
πολίτης δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που
αφορούν την διαχείριση – αξιοποίηση των πόρων και να διευκολύνεται στην άσκηση
ελέγχου. Θέση μου είναι ότι πρέπει σε μέσω του τοπικού τύπου να δημοσιοποιούνται όλα
τα στοιχεία που αφορούν κάθε δημόσια δαπάνη. Ο ουσιαστικά ενεργός πολίτης είναι ο
ενημερωμένος πολίτης.
•
•

Καρανάσιου
Κατάργηση κατατμήσεων έργων και αναθέσεων.
Προκήρυξη των νόμιμων δημόσιων διαγωνισμών.

