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Ενδιαφέρουσες κα ι με ρεαλιστικό

βάδος κατανοητή και προσεγγίσημη η

περιεχόμενο ήταν οι εισηγήσεις που

δυνατότητα προσφοράς και παραγωγής

για την οικονομική τους ανεξαρτησία με

ανάπτυξης; της περιοχής τους και ακόμα

έγιναν με δέμα: « Μηχανικός και Τοπική

τεχνικού έργου στους Οργανισμούς

Αυτοδιοίκηση». Είναι άλλωστε γενικά

απόκτηση πόρων μέσα απ' την

Τοπική ς Αυτοδιοίκησης της; χώρας.

παραδεκτό πως η τοπική Αυτοδιοίκηση

αξιοποίηση των τοπικών πόρων, την

Κύρια συμπεράσματα τελικά της

αποτελεί τη βάση της δημοκρατικής

ίδρυση και λειτουργία

εκδήλωσης; ήταν:

Οργάνωσης της Πολιτείας, το πρώτο

δημοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων κλπ.

-

κύτταρο που αποτελεσματικά και άμεσα

αναγκαία στους Δήμους και Κο ινότητας

ευνοϊκές δυνατότητες; και προοπτικές;

εκφράιει και εκφρ~εται απ' ευδείας

της χώρας τόσο στο παρόν όσο και στο

στον χώρο των Ο.Τ.Α διαπιστώδηκε

απ' τους Πολίτες.

μέλλον καδώς; δα αυξάνονται διαδοχικά

Το μεγάλο αυτό φάσμα ενεργού

οι αρμοδιότητες και οι δυνατότητες; της

παρ έμβασης των τεχνικών στο παρόν και

Τ.Α στη χώρα μαι;;.

οι προοπτικές στο μέλλον με παράλληλη

-

δεσμική εξέλιξη, τόνισαν όλοι οι ομιλητές

στους μεγάλους Δήμους ή σε ομάδες

και ο κεντρικός εισηγητής-εκπρόσωπος

Κο ινοτήτων, κρίνεται απαραίτητη για να

της Διοικούσας του ΤΕΕ τμήματος Κ.Μ.

μπορέσουν οι Ο.Τ.Α. με αυτοτέλεια και

Δήμων και Κοινοτήτων, στελέχεuση των

συνάδελφος Απ. Παπαγιαννόπουλος.

με σύντομες; διαδικασίες να αναλάβουν

Ανάλογη όμως ήταν η ενδιαφέρουσα

Ο.Τ.Α με κατάλληλα επιστημονικά

την μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση

συζήτηση που ακολούδησε μετά το τέλος

μεγάλων έργων στην περιοχή τους.

στελέχη, αξιοποίηση των δυνατοτήτων

των εισηγήσεων, μέσα απ' την οποία

-

Η παρουσία τεχνικών κρίνεται

Η δημιουργία Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι Ο.Τ.Α. δα εκπληρώσουν τον

μπορούν να επισημανδούν πολλές

προορισμό και την αποστολή τους όταν

διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και

δα αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα και

προβληματισμοί που συμπληρώνουν την

υποχρεώσεις για έργα πολεοδομικά, για

σαφήνεια που απαιτείται για να γίνει σε

ευρύτερους σχεδιασμούς και μεδοδεύσεις

Πέρα όμως απ' τις κύριες παραπάνω

ακόμα πως απαιτούνται πολλά να γίνουν

ώστε να δημιουργηδεί το κατάλληλο
εκείνο οικονομικό και δεσμικό πλαίσιο
που δα διευκολύνει την υλοποίηση των

προσδοκιών και προοπτικών αυτών
όπως: εκσυγχρονισμός του Κώδικα

χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α για την

αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της χώρας, για επενδύσεις, για

δημιουργία επιχειρήσεων πλατιάς λαϊκής
συμμετοχής; ή μικτής οικονομίας κλπ.

