ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1
Η πνιηηηθή αληηπαξάζεζε γηα ηελ κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ιιεηζζέλεο 1) ιακβάλεη
ηδενινγηθά θαη δηραζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θπξίσο κε επζύλε ηεο ΝΔ
θαη ησλ απηνδηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ηεο, νη νπνίνη βξίζθνπλ
ζπκκάρνπο ζηνπο αηξεηνύο πνπ επηζπκνύλ εληζρπκέλν εθινγηθό
ζύζηεκα. πληεξεηηθά πνιηηηθά θαη ζπληερληαθά απηνδηνηθεηηθά
ζπκθέξνληα ηαπηίδνληαη ελαληίνλ ελόο αλαζεσξεηηθνύ δεκνθξαηηθνύ
εγρεηξήκαηνο ην νπνίν, αλ θαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε απηή ηε θάζε
θηλείηαη εληόο ησλ ζπληαγκαηηθώλ νξίσλ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ
δεκνζηνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ, σζηόζν, ζέηεη ηελ θαηεύζπλζε θαη
ηηο βάζεηο βαζύηεξσλ αιιαγώλ. Παξάιιεια, ηθαλνπνηεί αηηήκαηα θαη
ζεξαπεύεη δεκηέο πνπ πξνθαιεί ν «Ιαιιηθξάηεο». Αλνίγεη ην δξόκν
πξνο κηα δεκνθξαηηθή, ξηδηθή, πνιηηηθή θαη ζεζκηθή ηνκή επί ηνπ
ζπλόινπ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο. Ιαη, ηειηθά, είλαη ζεκείν αλαθνξάο ησλ δπλάκεσλ
ηνπ ΤΡΘΖΑ θαη πνιιώλ αθόκε έμσ θαη γύξσ από απηέο. Μηα
ππόζεζε πνπ πξνζθέξεηαη γηα ζπδήηεζε κε ηνπο αλζξώπνπο ηεο
αξηζηεξάο θαη γηα θνηλή δξάζε.
Υξήζηκν είλαη λα ζπκόκαζηε ην πνιπλνκνζρέδην ηνπ 2017, ην
νπνίν πεξηειάκβαλε θη απηό ώξηκα ζεζκηθά δεηήκαηα ηεο ΣΑ, όπσο
γηα παξάδεηγκα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο,
γηα πξώηε θνξά από ηε ζέζπηζή ηνπο. Ιαηά γεληθή νκνινγία νη
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο έδσζαλ λέα πξννπηηθή ζηηο ΔΕΤΑ, νη νπνίεο
πξόζθαηα εληζρύζεθαλ κε κόληκν πξνζσπηθό ύζηεξα από
ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ηνπ ππνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ θαη ηεο
θπβέξλεζεο. Απηέο νη παξεκβάζεηο δελ κπνξνύλ λα ζεσξνύληαη
δεδνκέλεο. Απνδεηθλύνπλ ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο
θαη ηνπ ΤΠΕ γηα ηε ζηήξημε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε πνιύ
δύζθνιεο ζπλζήθεο. Απηό πξνθύπηεη θαη από ηηο νηθνλνκηθέο
εληζρύζεηο πξνο ηνπο ΟΣΑ πνπ πνιιαπιαζηάζηεθαλ από ην 2016.
Σελ αύμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηελ ΣΑ θαηά
πεξίπνπ 5%. Σα εηδηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο (ΦηιόΔεκνο Θ
θαη ΘΘ). Σελ πνιηηηθή ησλ αλνηρηώλ ζπξώλ. Σελ εηζαγσγή
πεξηζζόηεξσλ αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ γηα ηηο εληζρύζεηο. Σηο
έθηαθηεο εληζρύζεηο γηα κηθξνύο λεζησηηθνύο θαη νξεηλνύο δήκνπο ην
2017 θαη ην 2018 (από 20 εθαη. επξώ). Σελ επαλαθνξά ησλ
επελδπηηθώλ ΙΑΠ ζηηο Πεξηθέξεηεο από ην 2017 (πάλσ από 80 εθαη.
επξώ ηα δύν ρξόληα). Απηό είλαη ην πεξηβάιινλ όπνπ εηζάγεηαη ν
«Ιιεηζζέλεο 1».
Η απιή αλαινγηθή, ρξόλην αίηεκα ηεο Αξηζηεξάο, έξρεηαη ζε
αληηπαξάζεζε κε ηελ ηδηνθηεζηαθή ινγηθή απέλαληη ζην Ιξάηνο θαη
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
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Κριτική κύρια σημεία
Η θπξηόηεξε θξηηηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ δήζελ αθπβεξλεζία πνπ
ζπλδέεηαη
αμησκαηηθά
κε
ηελ
απιή
αλαινγηθή
θαη
απνθξπζηαιιώλεηαη πιένλ ζηα εμήο: Ο ΤΡΘΖΑ δελ κπνξεί λα
ειέγμεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη γη’ απηό πξνζπαζεί λα ηελ
«κπαραινπνηήζεη» θαη λα πάκε ζε έλα ζύζηεκα ζπλαιιαγώλ θαη
ζπκθσληώλ θάησ από ην ηξαπέδη, κε κηθξέο παξαηάμεηο θαη πξόζσπα
λα απνηεινύλ θιεηδί ησλ εμειίμεσλ. Ιη όκσο, ην 90% ησλ
απνθάζεσλ ζήκεξα ιακβάλνληαη νκόθσλα. Ιαη παξά ην εληζρπκέλν
ζύζηεκα, δελ ιείπνπλ πξνβιήκαηα ζηήξημεο ησλ δεκάξρσλ από
δηθνύο ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. Παδάξηα θαη ζπκθσλίεο
γίλνληαη θξπθά, εληόο ησλ ζπλδπαζκώλ, αληί λα σζνύληαη ζε
πξνγξακκαηηθήο θύζεσο ζπλεξγαζίεο επί ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ
πξνζθεξόκελσλ ιύζεσλ. Επηπξόζζεηα, ην λνκνζρέδην πεξηέρεη
ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ην ιεηηνπξγηθό αδηέμνδν.
Δεύηεξν βαζηθό ζεκείν θξηηηθήο είλαη όηη δελ απνηειεί
κεηαξξύζκηζε ην πεξηερόκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ, σζηόζν θαη κόλν ε
απιή αλαινγηθή ζπληζηά έλα ηεξάζηην ζεζκηθό βήκα, ελώ ππάξρνπλ
δηαηάμεηο πνπ βειηηώλνπλ ζεκαληηθά ηα δεηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο
θαη ηεο δεκνθξαηίαο (κε αξρή ηελ απιή αλαινγηθή), ηεο νηθνλνκηθήο
θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δήκσλ, ηα νπνία αγλννύληαη
ζθνπίκσο.
Σξίην ζεκείν θξηηηθήο είλαη όηη δελ ελζσκαηώλεη νύηε έλα αίηεκα
ηεο ΙΕΔΕ, θάηη εληειώο αλαθξηβέο. Αθόκε θαη ε απιή αλαινγηθή
ήηαλ αίηεκά ηεο κέρξη πξηλ από ιίγα ρξόληα.
Βασικά σημεία «Κλεισθένη 1»
1.
Θεζπίδεηαη ε απιή αλαινγηθή σο ην εθινγηθό ζύζηεκα
δηελέξγεηαο
ησλ
απηνδηνηθεηηθώλ
εθινγώλ.
ήκεξα,
ν
ζπλδπαζκόο ηνπ δεκάξρνπ ηεο δεύηεξεο Ιπξηαθήο ιακβάλεη ην
60% ησλ εδξώλ, αθόκε θη αλ ηελ πξώηε Ιπξηαθή έιαβε πνιύ
κηθξό πνζνζηό. Είλαη έλα παξακνξθσηηθό θαη θαιπνλνζεπηηθό
ζύζηεκα
πνπ
δελ
αληηπξνζσπεύεη
ηνπο
πξαγκαηηθνύο
ζπζρεηηζκνύο θαη ζέηεη κηθξόηεξεο δπλάκεηο ππό ηελ εμάξηεζε
κεγαιύηεξσλ ζρεκαηηζκώλ. Η απιή αλαινγηθή είλαη έλα βαζηά
δεκνθξαηηθό κέηξν πνπ επλνεί ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο
πξνγξακκαηηθέο ζπγθιίζεηο, ηηο ζπλζέζεηο, ζε έλα πεδίν πνπ ην
είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ δηεπθνιύλεη ηηο
ζπλαηλέζεηο σο πξνο ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπο. (α.27)
2.
Η ζεηεία ησλ αηξεηώλ γίλεηαη θαη πάιη 4εηήο. Η
δηελέξγεηα ησλ απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ απνζπζρεηίδεηαη από ηε
δηελέξγεηα ησλ επξσεθινγώλ. Η πηζαλή ηαπηόρξνλε δηελέξγεηα
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ησλ εζληθώλ θαη ησλ απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ ην 2019 δελ
νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε λνκνζέηεζε, είλαη απιή ζύκπησζε. Η
πξώηε επίζπεπζε ησλ εζληθώλ εθινγώλ, όζν κηθξή θη αλ είλαη, ζα
δηαθόςεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δύν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο.
(α.5)
3.
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Αληηδήκαξρνη ζα νξίδνληαη ζηε
βάζε ηεο λέαο πιεηνςεθίαο πνπ ζα πξνθύπηεη ζηα αληίζηνηρα
ζπκβνύιηα. Η κεγάιε αιιαγή αθνξά ζηνλ νξηζκό ησλ ρσξηθώλ
Αληηπεξηθεξεηαξρώλ από ηα εθιεγκέλα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ, αληί λα επηιέγνληαη άηνκα έμσ από απηό. Η ινγηθή
εδώ είλαη όηη νη ζπλεξγαζίεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζα πξέπεη λα
κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ θαη ζηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζύλεο
από ηελ πιεπξά όισλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ, ρσξίο ηνπο κέρξη
ηώξα πεξηνξηζκνύο. (α.44, α.50, α.68, α.91)
4.
ε θνηλόηεηεο κε πιεζπζκό έσο 500 θαηνίθνπο, ζα
εθιέγεηαη πξόεδξνο θαη ην ςεθνδέιηην ζα είλαη εληαίν. Πξόθεηηαη
γηα κηα απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο κηθξέο θνηλόηεηεο πνπ
δηεπθνιύλεη ηνπο πνιίηεο λα επηιέμνπλ πξόζσπα
επξύηεξεο
απνδνρήο γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ηνπηθώλ ζεκάησλ. Ξερσξηζηέο
θάιπεο γηα θνηλόηεηεο άλσ ησλ 500 θαηνίθσλ, κε δπλαηόηεηα
μερσξηζηνύ ζπλδπαζκνύ, πνπ δελ ζα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ππνςήθην
δήκαξρν. (α.4 θαη α.15)
5.
ε θάζε εθινγηθή Πεξηθέξεηα ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ
ελόο ζπλδπαζκνύ ηζνύηαη κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κειώλ ηνπ
νξγάλνπ κε πξνζαύμεζε 10% (ππό αλαδηακόξθσζε), αληί γηα
100% πνπ ηζρύεη ηώξα. Αληηκεησπίδνληαη έηζη δεηήκαηα
δπζθνιίαο ζπγθέληξσζεο ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνύ ππνςεθίσλ.
Η επηινγή κπνξεί πιένλ λα γίλεη κε πην πνηνηηθά ζηνηρεία. Επίζεο,
έλα ςεθνδέιηην δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη ππνςήθηνπο από όιεο ηηο
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Ελνπνηείηαη ν δήκνο θαη δηεπθνιύλεηαη ε
θαηάξηηζε ςεθνδειηίσλ. Εηζάγεηαη πνζόζησζε γηα ηηο γπλαίθεο
ηνπιάρηζηνλ 40% επί ηνπ ςεθνδειηίνπ, όρη όκσο θαη επί ησλ
ζέζεσλ ησλ νξγάλσλ. (α.13)
6.
Σν ιεπθό θαη ην παξόλ δελ πξνζκεηξνύληαη ζηηο
αξλεηηθέο ςήθνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ
ΟΣΑ. Δηεπθνιύλεηαη έηζη ε ιήςε απνθάζεσλ. (Δηάθνξα άξζξα)
7.
H Επηηξνπή Δηαβνύιεπζεο αλαβαζκίδεηαη θαη ζα νξίδεηαη
ζε δήκνπο κε πιεζπζκό πάλσ από 5.000 θαηνίθνπο. (α.78)
8.
ε θνηλόηεηεο άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα ζπλέιεπζεο αλά ζπλνηθία ή αλά ελνξία. Εληζρύεηαη ν
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ξόινο ησλ ζπλειεύζεσλ εηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ζηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή ηνπ δήκνπ. (α.86)
9.
Οη δήκνη θαηεγνξηνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη
δπλαηή ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη
ζηνρεπκέλσλ
εληζρύζεσλ,
αλάινγα
κε
ηα
ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά
θαη
ηηο
αλάγθεο
ηνπο,
αιιά
θαη
γηα
ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ησλ ΙΑΠ πεξηζζόηεξν ηζνξξνπεκέλε.
Επίζεο, αιιάδνπλ ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ ΙΑΠ. ηελ
θαηαλνκή ησλ ΙΑΠ γηα επελδπηηθνύο ζθνπνύο ιακβάλνληαη
ππόςε θαη θξηηήξηα πνπ ηα δεηνύζαλ νη αηξεηνί επί πνιιά ρξόληα.
(α.1, α.183, α.184)
10. Ελεξγνπνηείηαη
ν
ζεζκόο
ησλ
δεκνςεθηζκάησλ,
επεθηείλεηαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Ελδπλακώλεηαη έηζη ε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπγθεθξηκέλσλ
ηνπηθώλ ζεκάησλ, δεκηνπξγνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο δηαιόγνπ
κέζα ζηελ θνηλσλία, αιιά
θαη ζπλππεπζπλόηεηαο γηα ηηο
απνθάζεηο. (α.130 έσο 147)
11. Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ λα
ζπζηήλνπλ κόλνη ηνπο ή κεηαμύ ηνπο ή θαη κε άιινπο θνξείο ηνπ
Δεκνζίνπ
εηαηξείεο παξαγσγήο ει. Ελέξγεηαο, ζεξκηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ αθαιάησζεο. Πξόθεηηαη
γηα κία δπλαηόηεηα πνπ δηεπξύλεη ηνπο νξίδνληεο θαη ηε δξάζε
ησλ ΟΣΑ ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα δεκηνπξγώληαο αλάπηπμε
ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Επίζεο, κπνξνύλ ζπζηήζνπλ εηαηξίεο
Ινηλήο Ωθέιεηαο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πθηζηάκελεο. ηα κηθξά
λεζηά κπνξνύλ λα ηδξύζνπλ κνλνκεηνρηθή ΑΕ γηα ηε ιεηηνπξγία
πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ. Μεγεζύλεη ηνλ ηνπηθό έιεγρν ζε
θξίζηκνπο ηνκείο θαη κπνξεί λα κεηώζεη ηα θόζηε ηεο ελεξγεηαθήο
επάξθεηαο. (α.179, α.180, α.181)
12. Η πληαγκαηηθή πξόβιεςε επνπηείαο ησλ ΟΣΑ αζθείηαη
κόλν σο πξνο ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο. Η ζθνπηκόηεηα δελ
ειέγρεηαη. Απηή είλαη πιένλ απζηεξά δήηεκα ινγνδνζίαο ησλ
δεκνηηθώλ αξρώλ πξνο ηνπο πνιίηεο (α.105)
13. πγθξνηείηαη ν Επόπηεο ΟΣΑ, σο κηα απηνηειήο
απνθεληξσκέλε ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, ε νπνία
αλαιακβάλεη από ηηο Απνθεληξσκέλεο Δηνηθήζεηο ηνλ έιεγρν
λνκηκόηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ΟΣΑ θαη ηελ επνπηεία ελ γέλεη ησλ
θνξέσλ
ηεο
Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Αλαδνκείηαη
θαη
εμνξζνινγίδεηαη ην ζεζκηθό πιαίζην ειέγρνπ λνκηκόηεηαο ησλ
πξάμεσλ ησλ ΟΣΑ γηα επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ ρσξίο
εθπηώζεηο
ζην έιεγρν. Οη αλαζέζεηο ειέγρνληαη εθόζνλ
μεπεξλνύλ ηηο 120.000 επξώ. Ο Επόπηεο είλαη κηα ζεκαληηθή
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αιιαγή. Όρη κόλν απαιιάζζεη ηηο Απνθεληξσκέλεο, πνπ ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θη απηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
επάξθεηαο πξνζσπηθνύ, από κία κεγάιε επζύλε, αιιά θηλείηαη
ζηελ θαηεύζπλζε ελόο ζύγρξνλνπ πιαηζίνπ πνπ ζα επηθέξεη
κεηώζεηο ζηνπο ρξόλνπο. (α.106 έσο α.128)
14. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Επηρείξεζεο
αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ζεζκό ηεο Δεκνηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Δηακεζνιάβεζεο. ήκεξα αθνξά ιίγνπο δήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο.
ηόρνο είλαη λα θαιύςεη όιε ηελ επηθξάηεηα, αθνύ ζήκεξα ν
πκπαξαζηάηεο δελ εθαξκόδεηαη θαζνιηθά. Θα νξηζηνύλ
δηακεζνιαβεηέο αλά Πεξηθέξεηα θαη Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα, νη
νπνίνη ζα θαιύπηνπλ όινπο ηνπο δήκνπο θαη ζα ππνζηεξίδνληαη
από απηνύο. Σα θαζήθνληα, ηα δηθαηώκαηα θαη όιεο νη αλαγθαίεο
ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα. (α.149 έσο α.171).
15. Εηζάγεηαη ε δπλαηόηεηα ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα νξίδεη
εηδηθνύο ζπληειεζηέο, σο δηαβαζκίζεηο ησλ γεληθώλ ζπληειεζηώλ
ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο. Επηδηώθεηαη έηζη
κηα πην
ηζνξξνπεκέλε θαη δίθαηε θαηαλνκή ησλ ηειώλ. Πξόθεηηαη γηα λέν
εξγαιείν ζηε δηάζεζε
ησλ δήκσλ, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο κε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε. (α.182)
16. Εληζρύεηαη ν ξόινο ηεο ΜΟΔ θαη ηεο ΕΕΣΑΑ, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα ηελ επνπηεία θαη
πινπνίεζε κειεηώλ, θαζώο θαη ηελ παξνρή ηερληθώλ ζπκβνπιώλ
ζηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ. Οη δήκνη ζα
κπνξνύλ επίζεο, λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην
δεκόζην θαη θνξείο ηνπ γηα κειέηεο θαη εθηέιεζε έξγσλ. Εηζάγεηαη
ν δηαδεκνηηθόο ζύλδεζκνο Σερληθήο Τπεξεζίαο κεηαμύ όκνξσλ
δήκσλ πνπ δελ έρνπλ ην απαξαίηεην πξνζσπηθό γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπο. Όια απηά είλαη κέηξα γηα
ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ επηζηεκνληθνύ
πξνζσπηθνύ κέρξη νη ζπλζήθεο λα επηηξέςνπλ κηα νιηζηηθή
αληηκεηώπηζε ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ ΟΣΑ. Έρνπλ όκσο θαη
αλαπηπμηαθό αληίθξηζκα, αθνύ ζα μεκπινθάξνπλ ηνπηθά έξγα γηα
ηα νπνία κάιηζηα ππάξρνπλ νη πόξνη. (α.175 έσο α.177)
17. Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη
ζπκκεηνρηθή θαη αλαβαζκίδεηαη. Δηακνξθώλεηαη ζεζκηθόο ρώξνο
γηα ηε δηαηύπσζε ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ έλαληη ηνπ
«κνλόπξαθηνπ» ηεο ππεξςήθηζεο ή θαηαςήθηζεο ελ ζπλόισ ηεο
εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. Θα δεηνύληαη ελαιιαθηηθέο
πξνηάζεηο πνπ ζα έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ εηζεγεηηθή
πξόηαζε. Σν ηερληθό πξόγξακκα δύλαηαη λα ςεθίδεηαη αλά έξγν
θαη νη πξνηάζεηο ζα εηζεγνύληαη θαηά αληηπαξάζεζε. Δειαδή ζα
απαηηείηαη αληηπξόηαζε πνπ ζα ζπληζηά ηνλ Πξνϋπνινγηζκό
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πξαγκαηνπνηήζηκν. Πξόθεηηαη γηα κέηξα πνπ ζθνπεύνπλ λα άξνπλ
ηπρόλ εκπόδηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ ιόγσ επηκέξνπο
αληηζέζεσλ. (α.186, α.188)
18. πληζηώληαη
κηθηέο
Δηππνπξγηθέο
Επηηξνπέο
Αλαθαζνξηζκνύ Αξκνδηνηήησλ θαη Δηαδηθαζηώλ κε έξγν ηελ
θαηαγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δηαδηθαζηώλ ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο, ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ θαη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκνύ, αλά πεδίν δεκόζηαο πνιηηηθήο
θάζε Τπνπξγείνπ, ηελ αμηνιόγεζε ηεο άζθεζεο απηώλ, ηνλ
εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη ηε δηαηύπσζε πξόηαζεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εγγύηεηαο, ηεο
επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. (α.203)
19. πληζηάηαη Μόληκε Επηηξνπή Ειέγρνπ Αξκνδηνηήησλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε αληηθείκελν ηνλ δηαξθή έιεγρν, ηελ
επνπηεία θαη ηελ παξνρή γλώκεο γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθό κε ηε
κεηαβνιή
ηνπ
λνκνζεηηθνύ
πιαηζίνπ
θαζνξηζκνύ
ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκνύ, θαζώο
θαη ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο,
ηεο
Ιεληξηθήο
Δηνίθεζεο
θαη
ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ. Θα ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπξόζσπνη
ησλ αηξεηώλ. Πξόθεηηαη γηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό κέηξν ην νπνίν
κπνξεί λα πξνιάβεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζέηεη ηνπο
εθπξνζώπνπο ηεο ΣΑ ζε πξνλνκηαθή ζέζε ζπλδηακόξθσζεο
πνιηηηθήο γηα ην πνιύ ζεκαληηθό ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ.
(α.204)
20. Δηαγξάθνληαη ηα ρξέε γηα ηα κε ειεθηξνδνηνύκελα
αθίλεηα, ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηήηεο έρνπλ επηβαξπλζεί κε Σέινο
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, βειηηώλεηαη ε δηαδηθαζία. (α.207)
21. Μεηαθέξεηαη πιήξσο ζηηο πεξηθέξεηεο ε αξκνδηόηεηα
θαζαξηζκνύ θαη αζηπλόκεπζεο ησλ ξεκάησλ, θαζώο θαη ησλ πξνο
απαιινηξίσζε παξαξεκάηησλ πεξηνρώλ. (α.209)
22. Οη δηαηάμεηο γηα ηνπο ΦΟΔΑ εληάζζνληαη επίζεο ζην
επηθείκελν ζρέδην λόκνπ. (α.210 έσο α.232)
23. Μεηαθέξνληαη ζην ΤΠΕ, από ηηο απνθεληξσκέλεο
Δηνηθήζεηο,
νη
αξκνδηόηεηεο
απνλνκήο
ηζαγέλεηαο
θαη
πνιηηνγξάθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία
άζθεζή ηνπο. (α.233).
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