ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ
Τ.Α.
ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Δ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ
– ΑΞΙΩΝ &
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ο θεσμός
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νομοθεσία
που αφορά τους Ο.Τ.Α.
• Νόμος 2539/1997 «Καποδίστριας» (συνένωση Ο.Τ.Α.).
• Νόμος 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
• Νόμος 3852/2010 «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Νόμος 4555/2019 «Κλεισθένης Ι» Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Καθιέρωση Απλής Αναλογικής.

Εθνικός Σχεδιασμός
Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού και του άρθρου 101, παράγραφος 1
του Συντάγματος, η ανάπτυξη πραγματοποιείται μέσα από τρία, σαφώς
διακριτά αλλά – ταυτόχρονα- συνεργαζόμενα μεταξύ τους επίπεδα:
 Πρώτο επίπεδο: Αποκεντρωμένα κρατικά όργανα, που έχουν τη γενική
αποφασιστική ευθύνη για τις αρμοδιότητες που τα αφορούν, τις γενικές
κρατικές υποθέσεις, που δεν μπορούν να μεταφερθούν στην
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, καθώς και κρατικές αρμοδιότητες που
εξυπηρετούν την έννοια του επιτελικού, συντονιστικού και ελεγκτικού
ρόλου (εθνική άμυνα, ασφάλεια, δημοσιονομική πολιτική κ.α.).
 Δεύτερο επίπεδο: Αιρετή περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που συγκροτεί το
δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης.
 Τρίτο επίπεδο: Η δομική και λειτουργική επαναθεμελίωση των Δήμων,
που στοχεύει στη δημιουργία ισχυρών Δήμων, με αναπτυξιακό και
κοινωνικό ρόλο, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που μπορούν να
παρέχουν στους πολίτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Ο ρόλος της Τ. Α. σήμερα
•

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγορεύεται σαν κύριος φορέας ευθύνης για την τοπική
ανάπτυξη και τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
• Είναι ο πιο κοντινός στο Δημότη – Πολίτη θεσμός και το ουσιαστικό «ανάχωμα» και
«προστασία» του στην παγκοσμιοποίηση.
• Κάθε Δημοτική αρχή πρέπει να στέκεται, να διεκδικεί να αναπτύσσει και να
υλοποιεί, για τους Δημότες της, προκλήσεις ουσιαστικής συμμετοχής σε θέματα
όπως:
• Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής
• Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
• Παιδεία – Αθλητισμός – Πολιτισμός
• Πολιτική Προστασία
• Οργανωτικές αλλαγές στη λειτουργία του Δήμου
• Παρεμβατικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες (Δημοτικές Επιχειρήσεις και
ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Δήμο, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα)
• Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εισαγωγής και εφαρμογής Κοινού
Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δήμος Διονύσου

Τι ισχύει σήμερα στην Τ. Α.
(Κλεισθένης Ι)
• Απλή Αναλογική στην εκλογή των Δημοτικών
Συμβούλων & Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων.
• Αλλαγές στα ψηφοδέλτια των Δημοτικών
Κοινοτήτων (αυτόνομη κάθοδος Ομάδας
Υποψηφίων ανεξάρτητης του κεντρικού
συνδυασμού)
• Καθορισμός μέγιστου αριθμού υποψηφίων για το
Δημοτικό Συμβούλιο και για τα Συμβούλια
Δημοτικών Συμβουλίων.
• Ποσόστωση Ανδρών – Γυναικών (40%)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, Εκτελεστική Επιτροπή, Δήμαρχος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:

41

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, Πρόεδρος Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ:

7 σε κάθε Δημοτική Κοινότητα

ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΝΟΙΞΗ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΔΡΟΣΙΑ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

ΣΤΑΜΑΤΑ

ΕΔΡΕΣ:10

ΕΔΡΕΣ : 7

ΕΔΡΕΣ: 7

ΕΔΡΕΣ: 7

ΕΔΡΕΣ: 5

ΕΔΡΕΣ 2

ΕΔΡΕΣ: 3

13

Παράδειγμα υπολογισμού εδρών
σύμφωνα με τον «Κλεισθένης Ι»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ανάγκη Δημιουργία της Δημοτικής Παράταξης
«Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο»

Αξιολόγηση της
Διοίκησης του κ. Καλαφατέλη
• Υποχρέωση για διοικητική ενοποίηση επτά διαφορετικής οργάνωσης
ΟΤΑ.
• Τη σύγκλιση σε μια Παράταξη, δυνάμεων από περιοχές με
διαφορετική κοινωνική σύνθεση, νοοτροπία & αντίληψη που
δημιούργησαν προβλήματα συνοχής της Δημοτικής Παράταξης.
• Σημαντικά έργα υποδομής που σήμερα κατασκευάζονται ή σύντομα
θα αρχίσουν να κατασκευάζονται (έργα αποχέτευσης,
αντιπλημμυρικά, κλπ.)
• Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών).
• Δημιουργία νέου Δημοτικού κοιμητηρίου.
• Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, οι μελέτες αναπλάσεων
των κέντρων των οικισμών μας, που έμειναν στα χαρτιά από τη
Διοίκηση Ζαμάνη.
• H συμβολή στη θεσμοθέτηση της πολύ σημαντικής διάταξης για την
επίλυση του δασικού προβλήματος των περιοχών μας (Ν. 4280/2014).

Αξιολόγηση της
Διοίκησης του κ. Ζαμάνη
• Δεν αποκέντρωσε ούτε μια αρμοδιότητα, αλλά αντίθετα
συγκέντρωσε τα πάντα γύρω του.
• Εργάστηκε χωρίς σχέδιο, με αδιαφάνεια, με απ΄ ευθείας
αναθέσεις και με πελατειακή λογική.
• Παρέμεινε σε μια διαχειριστική λογική και εμφάνισε μια
πρωτοφανή αναπτυξιακή ανεπάρκεια και
αναποτελεσματικότητα και δεν προώθησε καμιά σημαντική
επιλογή.
• Άφησε ανεκτέλεστα όλα τα μεγάλα θέματα των πόλεων μας
ανοικτά και γενικά το Δήμο απροετοίμαστο για το μέλλον.
• Το κυριότερο δε σε όλες τις εποικοδομητικές προτάσεις των
στελεχών μας, κώφευσε και παρέμεινε αδρανής.

Απόφαση συνεργασίας
των 3ων Δημοτικών Παρατάξεων
• Δημιουργήσαμε, μέσα από ένα επίπονο διάλογο, μια πλατειά Συμπαράταξη
Δυνάμεων «ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ» με κύριο ενοποιητικό
στοιχείο της, όχι τη νομή εξουσίας αλλά ένα προγραμματικό πλαίσιο
συνεργασίας.
• Προτείνουμε αλλαγές που βασίζονται:
– Στο Δημοκρατικό διάλογο, στη λογοδοσία και την επιδίωξη συναινέσεων.
– Στην αποκεντρωτική λογική.
– Στους Κανόνες Διαφάνειας παντού.
– Στις Διαδικασίες για όλες τις λειτουργίες.
– Στη δουλειά με όραμα και σχέδιο
• Απευθυνόμαστε, σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, για να
εκφράσουμε τις τοπικές κοινωνίες μας και να αλλάξουμε ριζικά τη σημερινή
Δημοτική Λειτουργία.
• Αποκλείουμε πρόσωπα που βαρύνονται με αντιδημοκρατικές και
αντιδεοντολογικές αυτοδιοικητικές συμπεριφορές.

Γιατί έγινε η Δ.Ε.Δ.
• Για να αλλάξει την κατάσταση και για να ανταποκριθεί σε
αυτό το μεγάλο στόχο-ανάγκη, αναλαμβάνοντας έτσι μια
σημαντική πολιτική ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας.
• Για να εκφράσει τις πιο δημιουργικές δυνάμεις των τοπικών
κοινωνιών και με αυτές σαν μοχλό, να αλλάξει την λειτουργία
του Δήμου και να τον οδηγήσει στο μέλλον.
• Για να αποτελέσει συνεκτικό ιστό αυτών των δυνάμεων μέσα
από μια προγραμματική συμφωνία πάνω σε ένα καλά
ιεραρχημένο και επεξεργασμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Η δυσκολία του εγχειρήματος
• Ανομοιογένεια και η δυσκολία
αυθεντικής έκφραση, είναι ο λόγος, που
οι τοπικές μας κοινωνίες, αν και έχουν
τα τελευταία χρόνια, συμπεριφορά
απελευθερωμένη από κομματικές
εξαρτήσεις, δεν έχουν καταφέρει, μέχρι
σήμερα, να βρουν, τον αυτοδιοικητικό
βηματισμό τους που θα έδιδε μια άλλη
ώθηση στον τόπο.

Πως θα αλλάξει η σημερινή κατάσταση
• Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εκ βάθρων
αλλαγή της σημερινής δημοτικής λειτουργίας
που πρέπει να βασιστεί:
– Στο Δημοκρατικό διάλογο και μέσω αυτού στη
Συμμετοχή και στη Λογοδοσία.
– Στην Αποκεντρωτική λογική.
– Στις Διαφανείς διαδικασίες.
– Στη θεσμοθέτηση διαδικασιών για όλες τις δημοτικές
λειτουργίες.
– Στο Συστηματικό Σχεδιασμό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η δική μας Πρόταση
για το Δήμο Διονύσου

Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο
• Η Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο αποτελεί μια έντιμη και εγγυημένη επιλογή για την
αποκατάσταση της ομαλότητας και κανονικότητας στο Δήμο μας και την ανάπτυξη του τόπου.
• Θεμελιώδη επιδίωξη και αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
μεταξύ Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων στο Δήμο και Πολιτών.
• Κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και την επιτυχή υλοποίηση
των σχεδίων αποτελεί η ευρεία συμμετοχή των Πολιτών.
Βαδίζουμε προς τις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου με σαφή
και συγκεκριμένο προσανατολισμό αναλαμβάνοντας μια
επιβεβλημένη και σημαντική πολιτική ευθύνη για:


Μηδενική ανοχή στη διαφθορά και την συναλλαγή.



Καμία ασυλία στους αυτουργούς και κανένας
συμψηφισμός.
Καμία έκπτωση σε ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας
και χρηστής διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας.
Μηδενική ανοχή στην ιδιοκτησιακή λογική με την
οποία λειτουργούν όσοι καταλαμβάνουν και
διαφεντεύουν το Δήμο ωσάν να είναι κληρονομημένο
τσιφλίκι.
Καμία έκπτωση σε ζητήματα εφαρμοσμένου
κοινωνικού ελέγχου, απολογισμού πεπραγμένων και
δημόσιας λογοδοσίας.






άξονες αναφοράς του προγράμματός μας












Στον Τομέα των Υποδομών.
Στον Τομέα περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Διαχείρισης
Απορριμμάτων.
Στον Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Εξοικονόμησης
ενέργειας.
Στον Τομέα Ανάπτυξης.
Στο Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.
Στον Τομέα ενίσχυσης της Απασχόλησης και της
Επιχειρηματικότητας.
Στον Τομέα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.
Στον Τομέα Ασφάλειας.
Στον τομέα των προβλημάτων ειδικών κατηγοριών του
πληθυσμού.
Στον Τομέα του Εθελοντισμού.
Στον Τομέα της Πολιτικής για τα Ζώα.

Πως θα δουλέψουμε

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ

Θεσμική Ολοκλήρωση
Θέματα που προσεγγίζει

Η Δύναμη Ευθύνης για
τον Διόνυσο
μπροστά στις Εκλογές

• Διακήρυξη Αρχών –
Αξιών και Δεσμεύσεων
• Αποκέντρωση
• Διαφάνεια
• Προγραμματικό
Πλαίσιο
– Πρόγραμμα 4ετίας
– Προγράμματα κατά
Δημοτική Ενότητα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Διακήρυξη
Αρχών – Αξιών & Δεσμεύσεων

Το όραμα μας
Οραματιζόμαστε ένα Δήμο:
 Ανθρωποκεντρικό Δήμο, που
να σχεδιάζει μια σύγχρονη
πόλη, που να σέβεται τους
Πολίτες του, που να
συμφιλιώνει την καθημερινή
ζωή με τον χώρο εργασίας,
την οικονομική
δραστηριότητα με την
προστασία του
περιβάλλοντος, την κατοικία
με τον Άνθρωπο.
 Που θα λειτουργεί
Δημοκρατικά,
αποκεντρωμένα με σχέδιο, με
Διαφάνεια, με καινοτομία.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ

 Να είναι Αναπτυξιακός.
 Να λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάθε περιοχής.
 Να παρέχει φιλικές και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες στους Δημότες και να φροντίζει στη
βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.
 Να ενεργοποιεί την Κοινωνική Συμμετοχής με
δημόσια διαβούλευση των Κοινωνικών φορέων.
 Να αναδεικνύει την κοινωνία των Πολιτών, των
Κοινωνικών Οργανώσεων και του Εθελοντισμού.
 Να συνθέτει τις αντιθέσεις που ανακύπτουν στο
χώρο.
 Να συμπαρίσταται στους Δημότες, στα
προβλήματα τους και να αξασφαλίζει την
κοινωνική συνοχή.
 Να ενδυναμώνει τις πρωτοβουλίες και τις
συνεργασίας των Κοινωνικών Φορέων
 Να συμπαρατάσσεται με το γενικότερο
Αυτοδιοικητικό κίνημα.

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξης
Προτεραιότητες

• Στόχος μας είναι, η λύση
των προβλημάτων, που
 Υποδομές (Αποχέτευση Λυμάτων, Αντιπλημμυρικά, Ύδρευση,
ταλαιπωρούν τη ζωή των
Οδοποιία , Φυσικό Αέριο, Δημοτική & Σχολική Στέγη, Δημοτικές
Εγκαταστάσεις, Αντιμετώπιση Προβλήματος Διοδίων).
πολιτών.
 Περιβάλλον , Ποιότητας Ζωής (Χωροταξικός και Πολεοδομικός
Σχεδιασμός, Κοινόχρηστοι χώροι & περιαστικά δάση,) & Διαχείριση
• Βασικό μέσο αποτελεί, το
Απορριμμάτων
σχέδιο μας, για την
 Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμού & Νέας Γενιά.
υλοποίηση
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Εξοικονόμηση ενέργειας.
ολοκληρωμένων
 Πολιτική Προστασία & Διαχείριση Κρίσεων.
Παρεμβάσεων
 Ανάπτυξη (Αξιοποίηση της Δημοτικής & Δημόσιας Περιουσίας,
δράσεις στην Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία , Αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).
• Το σχέδιο θα υπηρετεί την  Ασφάλεια, Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη
ιδέα της ανάπτυξης με
 Ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας.
αειφορία.
 Προβλήματα ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού (Γυναίκες,
Μετανάστες).
 Εθελοντισμός
 Πολιτική για τα Ζώα.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Αποκέντρωση
Αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης
του Δήμου

Προοίμιο
• Η αποκέντρωση σήμερα δεν είναι απλώς μια προοδευτική ιδέα με έντονο
κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Είναι μια σύγχρονη και καθολικά
αποδεκτή αναγκαιότητα, ειδικά στην περίπτωση των Δημοτικών Λειτουργιών.
• Ο Δήμος που λειτουργεί αποκεντρωμένα διαθέτει Κεντρικά Επιτελικά Όργανα,
Δημοτικά Όργανα και, παράλληλα, Τοπικά Όργανα για την αντιμετώπιση και
επίλυση των προβλημάτων εκεί που αυτά εντοπίζονται, βελτιώνοντας έτσι την
αποτελεσματικότητα, ευνοεί δε τις συνθήκες για ουσιαστικό δημοκρατικό
διάλογο και επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων, προωθεί τη διαφάνεια και
διευκολύνει τον κοινωνικό έλεγχο και τη λογοδοσία.
• Σε συνδυασμό, δε, με ένα συνεκτικό και ισόρροπο σχέδιο εξασφαλίζει την
ολοκληρωμένη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.
• Στη συνθήκη της Λισσαβόνας προβλέπεται, ήδη από το 2000, η προσέγγιση
των τοπικών προβλημάτων με βάση τις Αρχές της Εγγύτητας και της
Αμεσότητας, δηλαδή στο πλησιέστερο στον πολίτη επίπεδο.

Αρχές της Νέας Δημοτικής Λειτουργίας
• Ο Δήμαρχος αποκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες τοπικού
χαρακτήρα στους Προέδρους ή τα Τοπικά Συμβούλια.
• Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το γενικό αποφασιστικό
όργανο για τις δημοτικές υποθέσεις με τριπλό ρόλο,
Κανονιστικό, Προγραμματικό και Ελεγκτικό.
• Το Δημοτικό Συμβούλιο αποκεντρώνει αρμοδιότητες
Κεντρικού Δημοτικού χαρακτήρα στις Δημοτικές Επιτροπές,
καθώς και στον Οργανισμό “ΘΕΣΠΙΣ’’, που θα επανιδρυθεί.
• Τις αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα, τις μεταβιβάζει στα
Τοπικά Συμβούλια.
• Το Δημοτικό Συμβούλιο αναδιοργανώνεται και ο
Κανονισμός Λειτουργίας του αναθεωρείται.

Αρμοδιότητες
των Οργάνων Διοίκησης
του Δήμου

Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου

• Ο Πρόεδρος, για τα τοπικά ζητήματα, έχει
ρόλο αντίστοιχο του Δημάρχου και ασκεί τις
αρμοδιότητες του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου, καθώς και αυτές που του
μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.

Τοπικό Συμβούλιο
Το Τοπικό Συμβούλιο ασκεί:
• Τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
αποφασιστικές αρμοδιότητες.
• Μια σειρά γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που μετατρέπονται σε
αποφασιστικές.
• Μια σειρά γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που μετατρέπονται
από απλές γνωμοδοτικές σε αρμοδιότητες με σύμφωνη
γνώμη.
• Νέες αρμοδιότητες που έχουν τοπικό χαρακτήρα και
μέχρι σήμερα ασκούνταν κεντρικά ή δημιουργούνται
από τούδε και στο εξής.

Οργανισμός «ΘΕΣΠΙΣ»
• Το Νομικό Πρόσωπο θα επανιδρυθεί για την άσκηση της
Δημοτικής Πολιτικής στους Τομείς Παιδείας και Πολιτισμού,
Πνεύματος και Τεχνών, Νεολαίας και Αθλητισμού, εντός
προγραμματικού πλαισίου που θα καθοριστεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο, αφού προηγηθεί διάλογος με τους Κοινωνικούς
Φορείς που δραστηριοποιούνται στους Τομείς αυτούς.
• Επίσης, μετά από διάλογο, θα καθοριστούν τα κριτήρια για την
ετήσια οικονομική ενίσχυση δράσεων των Πολιτιστικών και
Αθλητικών Συλλόγων που έχουν έδρα στο Δήμο, ώστε αυτή να
διέπεται από ενιαίο σύστημα κανόνων και διαφάνειας
διαδικασιών.
• Οι σχετικές αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε
περιέρχονται στον ΝΠΔΔ ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’, είτε μεταβιβάζονται στα
Τοπικά Συμβούλια.

Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη
της Αποκεντρωμένης Λειτουργίας
•

•
•

Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο, για την άσκηση των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων τους, υποστηρίζονται από Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό
που θα αποκεντρωθεί στη Δημοτική Ενότητα με πρόβλεψη στον νέο Ο.Ε.Υ. του
Δήμου. Μέχρι την αναθεώρηση του Ο.Ε.Υ., προσωπικό θα διατίθεται -κατά
περίπτωση- από τις αντίστοιχες Δημοτικές Υπηρεσίες.
Για τη λειτουργία του γραφείου της Δημοτικής Ενότητας θα χορηγείται από τις
Κεντρικές Δημοτικές Προμήθειες ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
Από τη φύση των αρμοδιοτήτων που θα μεταβιβαστούν, προκύπτει η πρώτη
προσέγγιση της βασικής διάρθρωσης των Τοπικών Διοικητικών Δομών, η οποία
προτείνεται να είναι η ακόλουθη:
–
–
–
–
–
–

Γραφείο ΚΕΠ (όπου αυτό υφίσταται).
Γραφείο Καθαριότητας.
Γραφείο Τοπικής Τεχνικής Υπηρεσίας (μεταβατικά προτείνεται ορισμός στελεχών της Κεντρικής
Τεχνικής Υπηρεσίας με “γεωγραφικές» αρμοδιότητες κατά Δημοτική Ενότητα)
Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης Πολιτών (όπου δεν υφίσταται ΚΕΠ).
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων.
Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας.

Τοπικά Έργα
 Οι διαγωνιστικές διαδικασίες, όσων εξ’ αυτών
εκτελούνται μέσω εργολαβιών, θα γίνονται από την
Οικονομική Επιτροπή.
 Η μελέτη και η επίβλεψη τους θα γίνεται από την
Τοπική Τεχνική Υπηρεσία.
 Οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα
ασκούνται από τη Δημοτική Τεχνική Υπηρεσία.
 Για τις μικρο-κατασκευές και μικρο-συντηρήσεις
συγκροτείται τοπικό συνεργείο, με κατάλληλη
σύνθεση και εξοπλισμό, υποστηριζόμενο από τον
Δήμο και τις γενικές του προμήθειες.

Οικονομική Υποστήριξη
της Αποκεντρωμένης Λειτουργίας
Η οικονομική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
του Τοπικού Συμβουλίου θα γίνεται με:
• Την ποσοστιαία κατανομή της ΣΑΤΑ.
• Τους πόρους για την –κατά περίπτωση- μεταβιβαζόμενη,
ανταποδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητα.
• Τους πόρους που θα προκύπτουν από τη διαδικασία του
Δημοκρατικού Προγραμματισμού για την εκτέλεση των
τοπικών έργων και των τοπικών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.
• Οι παραπάνω πόροι θα εγγράφονται στον ετήσιο τοπικό
προϋπολογισμό, που θα αποτελεί τμήμα του ετήσιου
Δημοτικού Προϋπολογισμού.

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
(Μεταβατική Περίοδος)
• Η διαδικασία μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων θα ολοκληρωθεί
εντός 6μήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας
Δημοτικής Αρχής. Για κάθε μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα θα
καθορίζεται ο τρόπος της διοικητικής υποστήριξης και θα
μεταβιβάζονται οι αναγκαίοι πόροι ή θα περιγράφονται οι
διαδικασίες με τις οποίες αυτοί οι πόροι θα προκύψουν.
• Μέχρι να καταστεί δυνατή η συγκρότηση των Τοπικών
Διοικητικών Δομών, η Διοικητική Υποστήριξη θα γίνεται μέσω
των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
• Στην περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, για τις
λαμβανόμενες αποφάσεις θα ενημερώνονται άμεσα τα όργανα
από τα οποία προέρχονται οι αρμοδιότητες αυτές

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.)

• Για όλες τις αλλαγές δομικού χαρακτήρα, μαζί
με άλλες που επίσης απαιτείται να γίνουν
(αναδιάρθρωση υπηρεσιών, εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, διοικητικών μεθόδων κ.ά.)
χρειάζεται νέα Οργάνωση του Δήμου που θα
αποτυπωθεί σε έναν νέο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
Διαφάνεια στην Πράξη

Γενικά
• Η διαφάνεια των διαδικασιών προϋποθέτει & συνεπάγεται:
– Ευρεία δημοσιότητα.
– Διαρκές ενδιαφέρον και
– Συστηματική παρουσία των πολιτών.

• Η θεωρητική αρχή δεν παραμένει λεκτική διατύπωση ούτε αόριστη
δέσμευση.
• Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα υπηρετούμε τη διαφάνεια
στην πράξη.
• Θεσμοθετούμε Ειδικό Κανονισμό Προμηθειών και Έργων με τον οποίο,
πέραν των σχετικών προβλέψεων του Νόμου, αντιμετωπίζονται ζητήματα
απ’ ευθείας αναθέσεων, προχείρων διαγωνισμών κλπ.
• Στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διαχείρισης, της νομιμότητας και της
διαφάνειας, τηρούμενης της αρχής της δημοσιότητας, θεσμοθετείται
Κανονισμός προς διασφάλιση της δίκαιης, νόμιμης και χρηστής
κατανομής των οικονομικών πόρων και κονδυλίων του Δήμου.
• Ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στα εποπτευόμενα από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
•
•

•
•
•

•

•

Συστήνεται στον Δήμο Διονύσου Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ως ανεξάρτητη
Διοικητική Οντότητα, που υπάγεται απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί τις διαδικασίες, εντοπίζει
τους κινδύνους και διατυπώνει κρίσεις για την κατάσταση που βρίσκονται αυτές,
προτείνοντας στη Διοίκηση λύσεις και υποδεικνύοντας μέτρα για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητάς τους.
Για τη υποστήριξη του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται Διερευνητική Επιτροπή Διαφάνειας.
Καθήκον της επιτροπής είναι η έρευνα σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και
ελέγχου αποφάσεων του Δήμου και των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.
Η Διερευνητική Επιτροπή Διαφάνειας έχει συμβουλευτική και γνωμοδοτική
αρμοδιότητα. Τα θέματα που διερευνά της ανατίθενται από την Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου ή με απευθείας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που κατά την έρευνα προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις διαπράξεως
αδίκων και καταλογιστικών πράξεων η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει
ότι θα δρομολογηθούν οι δέουσες νομικές ενέργειες.
Οι εκθέσεις πεπραγμένων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και της
Διερευνητικής Επιτροπής Διαφάνειας παρουσιάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο,
στο πλαίσιο υποχρεωτικής περιοδικής ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
Προγραμματικό Πλαίσιο

Τα Εργαλεία της Πολιτικής μας
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• Αναβαθμισμένο Δημοτικό
Συμβούλιο
• Ουσιαστική λειτουργία των
Τοπικών Συμβουλίων.
• Ολοκληρωμένη Τοπική
Ανάπτυξη.
• Συνεκτικό και καλά
Ιεραρχημένο πρόγραμμα.
• Τεχνογνωσία.
• Αναβαθμισμένες δομές και
σύγχρονες μέθοδοι
λειτουργίας των Δημοτικών
Υπηρεσιών.

 Το Αναβαθμισμένο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη
μεταφορά εξουσιών του Δημάρχου σε αυτό και τις
Επιτροπές, του Δήμου.
 Τα αναβαθμισμένα, με την ουσιαστική παραχώρηση
εξουσιών, Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών
Κοινοτήτων.
 Το σχέδιο μας για την ολοκληρωμένη Τοπική Ανάπτυξη.
 Συνεκτικό και καλά ιεραρχημένο πρόγραμμα, με
γνώμονα την ορθολογική και χωρίς σπατάλες,
διαχείριση των πόρων (υλικών και άυλων) και του
Προσωπικού αλλά και της αξιοποίησης των νέων μέσων
και τεχνολογιών.
 Η τεχνογνωσία που διαθέτουν, όλοι όσοι στηρίζουν τη
Δημοτικής μας Παράταξη, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη
λειτουργία του Δήμου και κυρίως, οι Εργαζόμενοι του.
 Οι αναβαθμισμένες σε δομές και σύγχρονες μεθόδους
Δημοτικές Υπηρεσίες.

Μακρόπνοα Απαραίτητα
Επείγοντα

Εμβλητικά

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
Οι Δεσμεύσεις μας
Για τις Δημοτικές Κοινότητες
του Δήμου μας

Τα Δυνατά Σημεία των Περιοχών μας
 Αναγνώριση του
Κοινωνικοοικονομικού τοπίου, όπου
ασκείται η Δημοτική δράση
 Προσδιορισμός της σχέσης των
τοπικών κοινωνικών δυνάμεων,
σήμερα, με το Κεντρικό Πολιτικό
Σύστημα.
 Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο
έχουν συμπεριφερθεί οι Τοπικές
Κοινωνικές Δυνάμεις, σε σχέση με το
θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α΄
Βαθμού, πριν και μετά το
Καλλικράτη και τον Κλεισθένη και
τις αλλαγές που επιφέρει.
 Προϋποθέσεις ανατροπής της
κατάστασης, με τη διατύπωση των
συγκεκριμένων Αρχών για μια άλλη
λειτουργία

Δυνατά Σημεία
 Υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
 Δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που
παρέχουν σήμερα, τα Ευρωπαϊκά
προγράμματα για την δημιουργία νέων
υποδομών, την προώθηση πολιτικών
πρόνοιας.
 Επιμόρφωση και κατάρτιση για την
παραγωγική ένταξη των νέων και των
γυναικών.
 Ύπαρξη σημαντικών ιδίων πόρων.
 Πλούσια αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία.
 Δυνατό πολιτιστικό κίνημα.
 Ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιβάλλον.

Τα σημαντικότερα προβλήματα
σύμφωνα με τη γνώμη των Δημοτών
Αποχέτευση
Οδικό Δίκτυο / Δρόμοι / Λακκούβες / Πεζοδρόμια

54,4

Καθαριότητα

24,8
20,4

Αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών (χιόνια, πυρκαγιές)
16,7

Κυκλοφοριακό-Χώροι στάθμευσης

13,4

Άναρχη δόμηση - σχέδιο πόλης

12,1

Συγκοινωνιακό

11,3

9,6

Πράσινο - περιβάλλον - Αναδάσωση

5,4
4,3

Ύδρευση (ακριβό νερό, κακής ποιότητας, κόβεται κτλ)
Ελεύθεροι χώροι / παιδικές χαρές / χώροι άθλησης

4
2,7

Παιδεία - Σχολεία

2,2

Αστυνόμευση / εγκληματικότητα / ναρκωτικά

1,8
1,6

Eξυπηρέτηση από υπηρεσίες του Δήμου

1,1

Κοινωνική μέριμνα (ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί κλπ)
Ηλεκτροφωτισμός
Πολιτιστική δραστηριότητα
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Τα έξι σημαντικότερα προβλήματα κατά Δημοτική Κοινότητα

• Αποχέτευση
• Οδικό Δίκτυο / Δρόμοι /
Λακκούβες / Πεζοδρόμια
• Κυκλοφοριακό-Χώροι
στάθμευσης
• Καθαριότητα
• Άναρχη δόμηση - σχέδιο πόλης
• Συγκοινωνιακό

Άγιος Στέφανος
• Αποχέτευση
• Οδικό Δίκτυο / Δρόμοι /
Λακκούβες / Πεζοδρόμια
• Κυκλοφοριακό-Χώροι
στάθμευσης
• Άναρχη δόμηση - σχέδιο πόλης
• Καθαριότητα
• Αντιμετώπιση ακραίων
συνθηκών (χιόνια, πυρκαγιές)

Άνοιξη

• Αποχέτευση
• Αντιμετώπιση ακραίων
συνθηκών (χιόνια,
πυρκαγιές)
• Οδ. Δίκτυο / Δρόμοι /
Λακκούβες / Πεζοδρόμια
• Καθαριότητα
• Πράσινο / Περιβάλλον /
Αναδάσωση
• Συγκοινωνιακό

Διόνυσος
• Αποχέτευση
• Οδικό Δίκτυο / Δρόμοι /
Λακκούβες / Πεζοδρόμια
• Συγκοινωνιακό
• Καθαριότητα
• Ύδρευση (ακριβό νερό, κακής
ποιότητας, κόβεται κτλ)
• Άναρχη δόμηση - σχέδιο
πόλης

Κρυονέρι

• Αποχέτευση
• Οδ. Δίκτυο / Δρόμοι /
Λακκούβες / Πεζοδρόμια
• Καθαριότητα
• Ελεύθεροι χώροι / παιδικές
χαρές / χώροι άθλησης
• Αντιμετώπιση ακραίων
συνθηκών (χιόνια, πυρκαγιές)
• Πράσινο / Περιβάλλον /
Αναδάσωση

Δροσιά
• Καθαριότητα
• Αντιμετώπιση ακραίων
συνθηκών (χιόνια,
πυρκαγιές)
• Αποχέτευση
• Πράσινο / Περιβάλλον /
Αναδάσωση
• Συγκοινωνιακό
• Οδικό Δίκτυο / Δρόμοι /
Λακκούβες
Σταμάτα/ Πεζοδρόμια
&

Ροδόπολη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΡΟΣΙΑΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Οι Δεσμεύσεις μας
Για τις Δημοτικές Κοινότητες
του Δήμου μας

(θα αναρτηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης)

Πρόσκληση για Συστράτευση
Οι συγκεντρωτικές – συντηρητικές λογικές και πρακτικές του
παρελθόντος, προκαλούν τους ενεργούς πολίτες, ώστε να
επιδιώξουν, στις ερχόμενες Δημοτικές εκλογές, τη μεγάλη
δημοκρατική αλλαγή, ανανέωση και ανατροπή, για να επιβάλλουν
βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις στο Δήμο Διονύσου, στις
παραπάνω κατευθύνσεις.
Στην Παράταξη μας ‘’ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ’’,
διαθέτουμε δυνάμεις με όραμα στρατηγική, γνώση και θέληση να
προχωρήσουμε, να ξεπεράσουμε, κάθε δυσκολία και να
πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο.

