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AΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΠΕΔ ΑΜ-Θ
Αριθµ. Απόφασης: 26/2018
Θέμα:

Υπό

διαβούλευση

νομοσχέδιο

του

Υπουργείου

Εσωτερικών:

«

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης

και

λειτουργίας

των

ΦΟ.ΔΣ.Α-Ρυθμίσεις

για

την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα, 7-5-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, συνήλθε σε
διευρυμένη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜ-Θ), εξ αναβολής από την 28η
Φεβρουαρίου 2018, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στα επί της οδού
Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, Κομοτηνή 69 132, γραφεία της, κατόπιν της
με Α.Π. 373/30-4-2018 πρόσκλησης ((Ορθή επανάληψη δεύτερη)ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου
Λαμπάκη, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε µέλος της,
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 75/2011 (ΦΕΚ 182
Α/22-8-2011) «ΠΕΔ & ΚΕΔΕ». Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι Δήμαρχοιμέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, καθώς και οι

Δημοτικοί Σύμβουλοι -εκλεγμένοι

εκπρόσωποι της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ
Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του
Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 14 συγκεκριμένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ.
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2. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημ. Σύμβουλος Προσοτσάνης, Γραμματέας Δ.Σ
4. Μαυρίδης Βασίλειος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, Μέλος Δ.Σ
5. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος, Δήμαρχος ?Θάσου, Μέλος Δ.
6. Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος Αβδήρων, Μέλος Δ.Σ.
7. Καδή Ισμέτ, Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ.
8. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος, Δήμαρχος Νέστου, Μέλος Δ.Σ
9. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα, Δήμαρχος Παρανεστίου, Μέλος Δ.Σ.
10. Καζάκου Φελίνα, Δημοτική Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ
11. Τσέπελης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης, Μέλος Δ.Σ.
12. Γραβάνης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ
13. Τσολακίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων, Μέλος Δ.Σ.
14. Μιχαηλίδης Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας, Μέλος Δ.Σ
2. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ
3. Δαλακάκης Δημήτριος, Δήμαρχος Δοξάτου, Μέλος Δ.Σ.
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος, Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Μέλος Δ.Σ.
5. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, Μέλος Δ.Σ.
6. Γκαράνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ.
7. Σιμιτσής Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, Μέλος Δ.Σ
………………………………………………………………………………………………………………….
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: 1) Ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γεώργιος Πετρίδης,
Μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ. 2) Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος,
Μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ. 3) Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς
Πατσουρίδης.4)Ο

Δήμαρχος

Μαρωνείας

Σαπών

κ.

Ιωάννης

Σταυρίδης.5)Ο

Δήμαρχος Μύκης κ. Καπζά Τζεμήλ. 6) Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. Θωμάς
Μάιχογλου.7)Ο

Δήμαρχος

Προσοτάνης

κ.΄Αγγελος

Λύσσελης.8)Η Δημοτική

Σύμβουλος Ξάνθης κα Θεοδώρα Γιαννώτα, Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της
ΚΕΔΕ.9)Ο

Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης κ. Παναγιώτης Ταρενίδης, Μέλος της

Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, 10) Ο Δημοτικός Σύμβουλος Διδυμοτείχου κ.
Ιωάννης Τοπαλούδης, Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ. 11) Ο
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Αντιδήμαρχος Νέστου κ. Νικόλαος Βαλσαμίδης, 12) Ο Αντιδήμαρχος Νέστου κ.
Λάζαρος Σαββαΐδης.
…………………………………………………………………………………………………………………
Πριν της έναρξης της εισήγησης του κ. Προέδρου επί του θέματος, ζητεί και παίρνει
το λόγο

το μέλος του Δ.Σ

κ. Π.Μιχαηλίδης , Δημοτικός Σύμβουλος

Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διατυπώνει την ένστασή του επί της διαδικασίας ,
λέγοντας

ότι

σύμφωνα

με

τον

οδικό

χάρτη

της

ΚΕΔΕ,

προβλεπόταν

χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων της Χώρας και
των Διοικητικών Συμβουλίων των ΠΕΔ για την έκφραση των απόψεών τους, επί
του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», συγκεκριμένα 4 και 7 Μαΐου
συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων και 8 και 9 Μαΐου σύγκληση
Διοικητικών Συμβουλίων των ΠΕΔ. Ορθώς με την αρχική πρόσκληση του είχε
καθορισθεί η συνεδρίαση της ΠΕΔ στις 9/5/2018 η οποία στην πορεία άλλαξε και
συνεδριάζει σήμερα. Δηλώνει την ένστασή του ως προς τη συγκεκριμένη
μεθόδευση, για το λόγο ότι θα φανεί στην κοινωνία ότι ‘΄λειτουργούμε’’ με ένα
δημαρχοκεντρικό σύστημα και θα δώσει λαβή υπέρ της απλής αναλογικής. Για το
λόγο αυτό και δηλώνει ότι αποστασιοποιείται και απέχει της διαδικασίας συζήτησης
του θέματος.
Απαντώντας ο Πρόεδρος, αναφέρει ότι οι ΠΕΔ και τα Δημοτικά Συμβούλια είναι
ανεξάρτητα όργανα, δεν δεσμεύονται από τις οδηγίες της ΚΕΔΕ και ούτε αυτές
αποτελούν θέσφατο. Τα συλλογικά όργανα έχουν κάθε αρμοδιότητα να
εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις επί του νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και
τα ψηφίσματα της ΚΕΔΕ και ΠΕΔ και δεν θεωρεί ότι υπάρχει καμία μεθόδευση.
Συνεχίζοντας επί του θέματος, ο κ. Πρόεδρος, και σύμφωνα με το Α.Π 1537/27-42018 έγγραφο της

ΚΕΔΕ, με το οποίο ζητείται να παρθούν αποφάσεις των

συλλογικών οργάνων των ΠΕΔ για το θέμα, καταθέτει τις σκέψεις

του, τις

απόψεις και αντιρρήσεις του επί του νομοσχεδίου.
Αναφέρει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα προτεινόμενα στο Νομοσχέδιο παύει να
υπάρχει “όπως την ξέραμε’’.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία με το υφιστάμενο πλειοψηφικό σύστημα, με την
εκπροσώπηση της κοινωνίας μέσω των δημοτικών παρατάξεων στα Δημοτικά
Συμβούλια, και μέσα στο πλαίσιο της Δημοκρατίας, κατάφερε να ανταποκριθεί
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στην κρίσιμη αυτή οικονομική περίοδο, και να επιλύει με το καλύτερο δυνατό
τρόπο τα προβλήματα των δημοτών της, μέσα από τις υπάρχουσες δομές της και
τις οικονομικές της δυνατότητές της, με δεδομένη την εξοντωτική μείωση των
πόρων της .
Οι Δήμαρχοι

ποτέ δεν είπαν

Αυτοδιοίκησης,

τις

οποίες

όχι εξ αρχής στις αλλαγές στην Τοπική

αντίθετα

επιδιώκουν

αλλά

προς

διαφορετική

κατεύθυνση. ’’Δεν λέμε όχι στην απλή αναλογική-ποτέ δεν είπαμε. Εμείς λέμε να
συζητήσουμε την αληθινή και ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση, να λύσουμε τα
σοβαρά προβλήματα σύνδεσης Κράτους-Δήμων, για να υπάρξει συνεργασία και όχι
σύγκρουση μεταξύ των δύο θεσμών.’’
Μελετώντας τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο, διαπιστώνει, την απαξιωτική
συμπεριφορά του Υπουργού Εσωτερικών έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το
λόγο

ότι δεν έλαβε υπόψη του καμία πρόταση

της ΚΕΔΕ, όπως αυτές

διατυπώθηκαν στα συνέδριά της και κατατέθηκαν στο Υπουργείο για την
μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στη συνέχεια αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα της ΚΕΔΕ το οποίο έκρινε ότι το
νομοσχέδιο:



« Δεν προωθεί καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του
Κράτους και της Αυτοδιοίκησης , που είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει ανάγκη η
χώρα και οι πολίτες. Δεν αντιμετωπίζει και δεν επιλύει κανένα από τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης.



Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά, είναι το
εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για πρώτη φορά θεσπίζονται
δύο διαφορετικά εκλογικά συστήματα, για κοινότητες άνω των 500 κατοίκων και
για κοινότητες κάτω των 500, , όπου εισάγεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.



Την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη από μια δημιουργική ανατροπή στο μοντέλο
λειτουργίας του Κράτους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα
προβλήματα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και την κρίση, η Κυβέρνηση
προωθεί ένα Νόμο που καθιστά ακόμη πιο σφικτό τον εναγκαλισμό της
Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Εξουσία.
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Προβλέπει τη μείωση της θητείας των αιρετών από 5, σε 4 χρόνια, σε αντίθεση με
ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε βάρος του προγραμματικού σχεδιασμού
των Δήμων.



Τα προβλήματα των Δήμων δεν θα επιλυθούν με την αλλαγή του εκλογικού
συστήματος αλλά με αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, με ενίσχυση
της οικονομικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας τους, όπως συμβαίνει σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης.



Δεν προωθεί την αποκέντρωση και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με
τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς
την Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη,
δεν υπήρξε καμία συνάντηση μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και των
εκπροσώπων της ΚΕΔΕ για να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς των
αρμοδιοτήτων.



Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια ένας
διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των θεσμικών εκπροσώπων της
Αυτοδιοίκησης, στο νομοσχέδιο αυτό δεν συμπεριλήφθηκε καμία από τις
προτάσεις που έχει καταθέσει η Κ.Ε.Δ.Ε. , οι οποίες διαμορφώθηκαν στο
πλαίσιο τριών συνεδρίων, σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.



Θα προκαλέσει ακυβερνησία στους Δήμους. Με την απλή αναλογική στην
κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, οι δήμαρχοι που δεν θα
εκλεγούν από τον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο, δεν θα έχουν πλειοψηφία στο
Δημοτικό Συμβούλιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συμβιβασμούς και τις
ισορροπίες για να ληφθεί μια απόφαση. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να
μετατρέψει τα δημοτικά συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα των Δήμων, προτιμά
«ανίσχυρους» δημάρχους, παραλυτικές ισορροπίες στους Δήμους και ενίσχυση του
ρόλου των ακραίων και θνησιγενών πολιτικών σχημάτων , που θα καταστούν
πέραν πάσης δημοκρατικής λογικής σε ρυθμιστές που θα εκβιάζουν το σχηματισμό
πλειοψηφιών.



Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις Κοινότητες, με το εκλογικό
σύστημα, την κατανομή αρμοδιοτήτων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και
την κατανομή της ΣΑΤΑ, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικά μια αντιμεταρρύθμιση
στον «Καλλικράτη». Με τον τρόπο αυτό τα Δημοτικά έργα δεν θα μπορούν να
υλοποιηθούν. Ο κατακερματισμός της χρηματοδότησης των δημοτικών έργων στις
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Τοπικές Κοινότητες καθιστά αδύνατη την υλοποίηση τους , λόγω έλλειψης
ειδικευμένου προσωπικού και αδυναμίας έγκυρου συντονισμού.


Καταργείται η αυτοδίκαιη θέση σε αργία των αιρετών σε περίπτωση αμετάκλητης
παραπομπής για κακούργημα, μόνον εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή
προσωρινή κράτηση, και πλέον θα αρκεί μόνον η αμετάκλητη παραπομπή για
κακούργημα.



Τίθενται σε κίνδυνο οι κοινωνικές υπηρεσίες που σήμερα προσφέρουν οι
Δήμοι σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότησή τους θα εξαρτάται από
μικροκομματικούς στόχους. Δεν αναφέρεται το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών
όταν λήξει η χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους και στην κατανομή των
Εθνικών πόρων εισάγονται (μη μετρήσιμα υποκειμενικά) κριτήρια.



Αυξάνεται

το

φορολογικό

βάρος

των

δημοτών.

Η

ένταξη

της

χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Πρασίνου στα ανταποδοτικά αποτελεί ουσιαστικά
ένα νέο φόρο και καλεί τους δημότες να χρηματοδοτήσουν το κόστος λειτουργίας
της υπηρεσίας.


Δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι δεν προτείνεται Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

εφαρμογής

του

Κλεισθένη

και

δεν

υποστηρίζεται

από

χρηματοδοτικούς πόρους, κίνητρα και επιχορηγήσεις.


Παραπέμπει

αόριστα

στο

μέλλον

και

χωρίς

συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα, τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο Κράτος
και την Αυτοδιοίκηση, συνδέοντάς τις με το εγχείρημα της Συνταγματικής
Αναθεώρησης αλλά και την δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας.


Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού,
με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο
102 του Συντάγματος.



Προτείνει μία κενή περιεχομένου κατηγοριοποίηση Δήμων. Με την
προτεινόμενη κατηγοριοποίηση , ενώ αναγνωρίζει νομικά το ζήτημα ότι οι δήμοι
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν διατυπώνει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
την ισότιμη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε όποιον Δήμο και αν κατοικούν.



Η χρήση των τοπικών δημοψηφισμάτων με τον τρόπο που σχεδιάζεται ενέχει
σοβαρούς κινδύνους να καταστούν εργαλεία εξυπηρέτησης ξένων προς την
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Πατρίδα μας συμφερόντων, αλλά και προώθησης λαϊκίστικων και τοπικιστικών
αιτημάτων και πολιτικών.


Ο εκλογικός νόμος με εντελώς αντιδημοκρατική λογική, μειώνει τον αριθμό των
υποψηφίων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια, γεγονός που
υπηρετεί τη λογική της πολυδιάσπασης της ψήφου.



Κατασκευάζει Δήμους ομήρους του εκάστοτε Υπουργού. Ο εκάστοτε
Υπουργός θα ορίζει τον Επόπτη Νομιμότητας. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
προωθείται η περαιτέρω ομηρία των Δήμων μέσω:
α) πρόσθετων ελεγκτικών μηχανισμών β) περιορισμού της διοικητικής αυτοτέλειας
των Δήμων γ) της οικονομικής κηδεμονίας των Δήμων από τον Υπουργό
Εσωτερικών.
Η Διοικητική Εποπτεία των ΟΤΑ δεν περιορίζεται σε απλό έλεγχο νομιμότητας των
πράξεων και στον πειθαρχικό έλεγχο, όπως το Σύνταγμα ορίζει, αλλά επεκτείνεται
με την καθιέρωση έκδοσης εγκυκλίων οδηγιών και γενικών κατευθύνσεων, τόσο
από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
ΟΤΑ. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται αποφασιστικά η ελευθερία δράσης και
λειτουργίας των ΟΤΑ, στραγγαλίζεται ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο
οποίος πλέον μετατρέπεται σε μια αποκεντρωμένη διοικητική υπηρεσία του
Κράτους.
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε αποφασίζει

1. Να απορρίψει στο σύνολό του το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, και να το
επιστρέψει στον Υπουργό ως απαράδεκτο, γιατί δεν προωθεί καμία αλλαγή στο
μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που έχει
εκφράσει και καταθέσει επίσημα η Κ.Ε.Δ.Ε., αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις
μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, για να επιτελέσει
το έργο του, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
2. Να ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου.
3. Να ζητήσει την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Κυβέρνηση, με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον δύο μηνών, προκειμένου να υπάρξει
ένα σχέδιο νόμου που θα προωθεί πραγματικά τη μεταρρύθμιση.
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4. Να καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο Ν/Σ οδηγεί τους Δήμους σε ακυβερνησία, χάος
και παράλυση. Ενώ ενισχύει τη διαφθορά και την συναλλαγή στην καθημερινή
λειτουργία των Δήμων.
5. Να ζητήσει από τον Υπουργό να δεσμευθεί πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή του
εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
της Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλαγή του εκλογικού
συστήματος να ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές.
6. Να ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα
που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης.
7. Καλεί τα Δημοτικά Συμβούλια και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να
συνεδριάσουν και να λάβουν αποφάσεις, στη βάση του παρόντος ψηφίσματος.
8. Καλεί όλους τους Δήμους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στο κοινό Συνέδριο
ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12
Μαΐου 2018.»
-Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ
ως έχει, τονίζοντας ότι είναι πλήρως μελετημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο
και καλύπτει τις τυχόν κατά άρθρο παρατηρήσεις-προτάσεις που θα διατυπωθούν
από τους παρισταμένους .
Καλούνται τα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του Ν/Σ .
Διεξάγεται εκτενής διάλογος

κατά τον οποίο επισημαίνεται η απαξιωτική

συμπεριφορά του Υπουργού Εσωτερικών έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η
αναφορά στον κύριο όγκο του Ν/Σ που αφορά τη μεταρρύθμιση θεσμικού
πλαισίου

της

διακυβέρνησης

Τοπικής
των

Αυτοδιοίκησης

Δήμων,

στην

στο

εφαρμογή

εκλογικό
της

σύστημα-σύστημα

απλής

αναλογικής,

ο

προβληματισμός του ευδιοίκητου των Δήμων μετά την εφαρμογή αυτής, με την
μη ύπαρξη πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο των Δημάρχων που θα εκλεγούν
τη δεύτερη Κυριακή κ.λ.π. γίνεται αναφορά και στα θετικά στοιχεία του Ν/Σ ,
όπως αυτά που αφορούν τα Περιβαλλοντικά θέματα, τις Υπηρεσίες Δόμησης
Δήμων κ.λ.π
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
-Επιβεβαιώνει το ψήφισμα του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε το οποίο έχει ως εξής:
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1. Να απορρίψει στο σύνολό του το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, και να το
επιστρέψει στον Υπουργό ως απαράδεκτο , γιατί δεν προωθεί καμία αλλαγή στο
μοντέλο λειτουργίας του Κράτους , δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που έχει
εκφράσει και καταθέσει επίσημα η Κ.Ε.Δ.Ε. , αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις
μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, για να επιτελέσει
το έργο του, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
2. Να ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου.
3. Να ζητήσει την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Κυβέρνηση, με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον δύο μηνών, προκειμένου να υπάρξει
ένα σχέδιο νόμου που θα προωθεί πραγματικά τη μεταρρύθμιση.
4. Να καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο Ν/Σ οδηγεί τους Δήμους σε ακυβερνησία, χάος
και παράλυση. Ενώ ενισχύει τη διαφθορά και την συναλλαγή στην καθημερινή
λειτουργία των Δήμων.
5. Να ζητήσει από τον Υπουργό να δεσμευθεί πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή του
εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
της Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλαγή του εκλογικού
συστήματος να ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές.
6. Να ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα
που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης.
-Το μέλος του ΔΣ κ. Παύλος Μιχαηλίδης, απείχε της διαδικασίας συζήτησης και
ψηφοφορίας του θέματος για τους λόγους που ανάφερε στο εισηγητικό της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 26 /2018
Ακριβές Απόσπασμα
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΠΕΔ ΑΜ-Θ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
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