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ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε μία ακόμα συνάντηση- συζήτηση της
Ατζέντα 21 ,που οργάνωσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Κέντρο για την
Ανάπτυξη στην Μεσόγειο. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η παρουσίαση στην Δημοτική
Αρχή των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους πολίτες όλο αυτό το διάστημα στα
πλαίσια των συναντήσεων της Ατζέντα 21.

Εκτός από την ομαδοποίηση και αξιολόγηση των προτάσεων, έγινε τοποθέτηση των
συμμετεχόντων όπως και στις προηγούμενες συναντήσεις, πράγμα που έδωσε μία
αμεσότητα και ζωντάνια στη συζήτηση. Ο δήμαρχος ήταν παρών για να ακούσει, αλλά και
για να τοποθετηθεί γύρω από τις προτάσεις των πολιτών. Να ενημερώσει, αλλά και να
δεσμευτεί για την υλοποίηση κάποιων από τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Άλλωστε αυτός
ήταν και ο στόχος της Ατζέντα 21 από το ξεκίνημά της. Να καταλήξει κάπου και να
υλοποιηθεί κάτι. Να μη μείνουμε σε γενικά και αόριστα λόγια όπως πάντα, γι’ αυτό και η
παρουσία και δέσμευση του Δημάρχου για το προχώρημα των διαδικασιών της συμμετοχής
των πολιτών μέσα από μορφές άμεσης δημοκρατίας, δημόσιας διαβούλευσης και
κατάρτισης συμμετοχικού προϋπολογισμού δημιούργησε ένα ευχάριστο και αισιόδοξο κλίμα.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών είναι
εκφρασμένη και έχει προχωρήσει σε φάση υλοποίησης. Εκφράστηκε με την ύπαρξη
κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2008 και του 2009 για την υλοποίηση προτάσεων που
θα προκύψουν από τις συμμετοχικές διαδικασίες. Εκφράστηκε επίσης με την ανάθεση
Αντιδημαρχίας που θα έχει την ευθύνη οργάνωσης των διαδικασιών κατάρτισης του
συμμετοχικού προϋπολογισμού και της οργάνωσης των Συνελεύσεων γειτονιάς απ’ όπου οι
πολίτες της κάθε γειτονιάς με διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες θα προτείνουν θέματα
και λύσεις για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Από
17/06/09 έως 08/07/09 πραγματοποιήθηκαν πέντε(5) συνελεύσεις στις γειτονιές της πόλης
υλοποιώντας τα παραπάνω.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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Η Ατζέντα 21 παραδίδει την σκυτάλη. Πολίτες που συμμετείχαν στις διαδικασίες θα
ενσωματωθούν στο Συμβούλιο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού που θα είναι ένα όργανο
συντονισμού της παραπέρα πορείας και θα αποτελείται από αντιπροσώπους των
Συνελεύσεων της κάθε γειτονιάς. Η προσπάθεια της συμμετοχής συνεχίζεται. Επιδίωξη να
συνδεθεί δημιουργικά και αποτελεσματικά η αντιπροσωπευτική και η άμεση δημοκρατία.
Στόχος να αποκτήσουν οι πολίτες ενεργό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του
Δήμου και να συμμετέχουν άμεσα στη λήψη των αποφάσεων για τη γειτονιά τους.
Η προσπάθεια για την ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
γιατί: Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ

Καστόρης Θεόδωρος
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Κέντρου Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Ν. Σμύρνης
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