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A ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ.
ΑΜΘ
Αριθµ. Απόφασης:

13/2016 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆

49/2016

Θέµα: Πρόβλεψη σε Νοµοσχέδιο για την σύσταση Θέσεων ∆ιοικητικών & Αναπληρωτών
∆ιοικητικών Γραµµατέων στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες της χώρας.
Στην Κοµοτηνή σήµερα, 30 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄,
συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος
όροφος, Κοµοτηνή 69 100, γραφεία της, κατόπιν της σε ορθή επανάληψη µε Α.Π 544 /269-2016 πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ
.Ευάγγελου Λαµπάκη , ∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος
της, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.∆ 75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-82011)«ΠΕ∆ & ΚΕ∆Ε». Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι ∆ήµαρχοι-µέλη της Γενικής
Συνέλευσης της ΠΕ∆/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.
Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11 συγκεκριµένα :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λαµπάκης Ευάγγελος, ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος ∆.Σ
2. Τσανάκα ∆ήµητρα, ∆ήµαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος ∆.Σ
3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ∆ηµοτικ. Σύµβουλος Προσοτσάνης Γραµµατέας ∆.Σ
4. Μαµσάκος Χριστόδουλος, ∆ήµαρχος ∆ράµας , Μέλος ∆.Σ
5. Μαυρίδης Βασίλειος: ∆ήµαρχος Ορεστιάδας Μέλος ∆.Σ
6. Τσιτιρίδης Γεώργιος: ∆ήµαρχος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ
7. Καδή Ισµέτ: ∆ήµαρχος Ιάσµου, Μέλος ∆.Σ
8. Καζάκου Φελίνα: ∆ηµοτική Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ
9. Γραβάνης Αντώνιος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ
10. Τσολακίδης Βασίλειος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ
11. Μιχαηλίδης Παύλος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αλεξανδρούπολης Μέλος ∆

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναστασιάδης Φίλιππος, ∆ήµαρχος Παγγαίου, Μέλος ∆.Σ
1. Χατζηεµµανουήλ Κωνσταντίνος: ∆ήµαρχος Θάσου Μέλος ∆.Σ
2. ∆αλακάκης ∆ηµήτριος:∆ήµαρχος ∆οξάτου Μέλος ∆.Σ
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος: ∆ήµαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος ∆.Σ
4. Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος: ∆ήµαρχος Νέστου Μέλος ∆.Σ
5. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: ∆ήµαρχος Παρανεστίου Μέλος ∆. Σ
6. Τσέπελης Εµµανουήλ: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ξάνθης Μέλος ∆.Σ
7. Φιλόσογλου Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ
8. Γκαράνης Ιωάννης: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ
9. Σιµιτσής Κωνσταντίνος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι ∆ήµαρχοι –Μέλη της Γ.Σ της ΠΕ∆ κ.κ. 1)
∆ηµαρχόπουλος Χαράλαµπος, ∆ήµαρχος Ξάνθης ,Μέλος του ∆.Σ της ΚΕ∆Ε.2) Πετρίδης
Γεώργιος ∆ήµαρχος Κοµοτηνής , Μέλος του ∆.Σ της ΚΕ∆Ε. 3)Πατσουρίδης Παρασκευάς
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∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου.4) Μίχογλου Θωµάς, ∆ήµαρχος Τοπείρου.5)Τοπαλούδης Ιωάννης,
Αντιδήµαρχος ∆ιδυµοτείχου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης που έχει ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, προτείνει στο
∆.Σ να λάβει απόφαση, µε την οποία θα συναινεί µε την αντίστοιχη επί του θέµατος απόφαση
της ΚΕ∆Ε, την οποία έλαβε στη συνεδρίαση της 26ης -9-2016, σύµφωνα µε την οποία, ζητεί
την άµεση και κατηγορηµατική δέσµευση της Κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να προωθήσει
νοµοθετική ρύθµιση για τη σύσταση θέσεων ∆ιοικητικών και Αναπληρωµατικών ∆ιοικητικών
Γραµµατέων στους ∆ήµους. Σε διαφορετική περίπτωση θα συγκληθεί εκ νέου το ∆.Σ αυτής
προκειµένου να αποφασίσει δυναµικές κινητοποιήσεις. Το ∆.Σ της ΚΕ∆Ε θεωρεί ότι αυτή η
πρόταση ρύθµισης είναι προκλητικά αντισυνταγµατική και προσκρούει στον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ). Ενώ θίγει ευθέως την αυτοτέλεια του θεσµού της
Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθµού. Το ∆Σ της ΚΕ∆Ε τονίζει ότι αν περάσει η ρύθµιση αυτή, παύει ο
δήµαρχος να είναι προϊστάµενος και επικεφαλής όλων των υπηρεσιών του δήµου, καθώς
τίθεται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας ο ∆ιοικητικός Γραµµατέας, οποίος δεν είναι
αιρετός, ούτε υπόκειται σε έλεγχο από το λαό για τις πράξεις και τις αποφάσεις του. Επίσης το
∆Σ της ΚΕ∆Ε θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για τη
µεταρρύθµιση του κράτους, να κυκλοφορούν δηµόσια τέτοιες απόψεις.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το σώµα, ν΄αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και µετά από διαλογική συζήτηση επί του
θέµατος, βλέποντας και τις διατάξεις του Π.∆. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011)
«Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συναινεί, µε την απόφαση του ∆Σ της ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε την οποία ζητείται η άµεση
δέσµευση της Κυβέρνησης, ότι δεν θα προωθήσει τη νοµοθετική ρύθµιση της σύστασης
Θέσεων ∆ιοικητικών & Αναπληρωτών ∆ιοικητικών Γραµµατέων στους ∆ήµους και τις
Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα συγκληθεί εκ νέου προκειµένου να
αποφασίσει δυναµικές κινητοποιήσεις.
………………………………………………………………………………........................................................
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 49 /2016
Ακριβές Απόσπασµα
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕ∆ ΑΜ-Θ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
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