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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 10ης/2018 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθ. Απόφασης 245/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης σχετικά µε το
Σχέδιο Νόµου
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
που
αφορά
στη
«Μεταρρύθµιση
του
θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
– Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας –
Ενίσχυση
της
Συµµετοχής
–
Βελτίωση
της
οικονοµικής
και
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
(Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)»
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 23η του µήνα
Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 18195/18-05-2018 έγγραφη πρόσκληση
της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης
επί του κατωτέρω θεµάτων Η.∆..
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
22.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.
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Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Κ.
Μπούµπα – Καλτσάκα, Μ. Ανδριανάκης και Θ. Βαρδουλάκης και κατά τη διάρκεια του 1ου και
µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη και Γ. Λιερός.
Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 1ου και µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ανδριανάκης και Θ. Βαρδουλάκης.
Μεταβολές: Λόγω απουσίας της Προέδρου κ. Ε. Γαλάνη, προέδρευσε η Αντιπρόεδρος κ. Ε.
Νιώτη βάσει της υπ΄ αρ. 2/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.
Η Προεδρεύουσα - Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και επί του 1ου και µοναδικού θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι θα πρέπει να προβούµε στη λήψη απόφασης σχετικά µε το Σχέδιο
Νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στη «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση
της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)» και έδωσε
τον λόγο στον ∆ήµαρχο κ. Συµεών (Σίµο) Ρούσσο ο οποίος ανέγνωσε το παρακάτω ψήφισµα:
Ψήφισµα
1. Η εισαγωγή, µε καθυστέρηση δεκαετιών, της απλής αναλογικής, αποτελεί ριζοσπαστική τοµή
που ανταποκρίνεται στο αίτηµα δίκαιης και ισότιµης αντιµετώπισης της ψήφου των πολιτών.
Το σηµερινό εκλογικό σύστηµα µε τις δυσανάλογες και αναντίστοιχες της πραγµατικής βούλησης
των πολιτών, εκπροσωπήσεις στο δηµοτικό συµβούλιο συµβάλλει στη διαµόρφωση και ενίσχυση
των δηµαρχοκεντρικών χαρακτηριστικών, στην απώλεια του πνεύµατος συνεννόησης και
προγραµµατικών συγκλίσεων που είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των τοπικών κοινωνιών. Τα όποια πραγµατικά προβλήµατα ελλείψεων, αστοχιών η
σοβαρών παραλείψεων του νοµοσχεδίου, σε σχέση µε την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας
της διοίκησης των δήµων είναι δυνατόν και µπορούν να αντιµετωπιστούν, µε κατάλληλες
νοµοτεχνικές ρυθµίσεις που θα συνδυάζουν την ανάγκη ισότιµης δηµοκρατικής έκφρασης των
πολιτών µε την αποτελεσµατική διακυβέρνηση των δήµων στην βάση της προγραµµατικής
πρότασης που ενέκριναν προς υλοποίηση οι δηµότες.
2. Εκτός από την εισαγωγή της απλής αναλογικής, την ενίσχυση του θεσµού των
δηµοψηφισµάτων και ορισµένες επιµέρους ρυθµίσεις σε θετική κατεύθυνση (πχ. νέες
δυνατότητες των δήµων σε ότι αφορά τα δηµοτικά τέλη, τη διαχείριση των απορριµµάτων, τις
ενεργειακές κοινότητες κλπ.), το συνολικό σχέδιο νόµου δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη της
ριζικής µεταρρύθµισης που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στον σύνθετο ρόλο
της. Κρίσιµα θέµατα που επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα του θεσµού και έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των πολιτών, έµειναν για µία ακόµη φορά εκτός
συζήτησης. Τέτοια, εκτός των άλλων, είναι και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις
αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε κεντρικό κράτος, περιφέρειες και δήµους, τα
θέµατα που σχετίζονται µε την ανεπάρκεια πόρων και προσωπικού, το εκτός λογικής
γραφειοκρατικό πλαίσιο που αποτελεί τροχοπέδη στην εκπόνηση µελετών, την απορρόφηση
πόρων και την εκτέλεση έργων, καθώς και τα θέµατα της καταστατικής θέσης των αιρετών.
Θεωρούµε ότι η αποτελεσµατική και έγκαιρη αντιµετώπιση όλων αυτών, µε βάση τις αρχές της
εγγύτητας και της επικουρικότητας, αποτελεί το περιεχόµενο της ουσιαστικής και δυστυχώς,
συνεχώς αναβαλλόµενης, τοµής που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες της χώρας µας.
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3. Εκφράζουµε την αντίθεσή µας στις διατάξεις που αφορούν το Παρατηρητήριο και τον επόπτη
ΟΤΑ. Στο σχέδιο νόµου διατηρούνται οι υφιστάµενες διατάξεις ασφυκτικού ελέγχου των
αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων µέσω του επόπτη ΟΤΑ, ο οποίος πλέον θα υπάγεται
στον εκάστοτε υπουργό Εσωτερικών. Η διατήρηση των ελέγχων νοµιµότητας (που σχεδόν πάντα
καταλήγουν ως έλεγχοι σκοπιµότητας) σχεδόν στο σύνολο των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης,
σε συνδυασµό µε την διατήρηση του ασφυκτικού δηµοσιονοµικού ελέγχου του Παρατηρητηρίου,
καταργούν στην πράξη το αυτοδιοίκητο και µετατρέπουν την αυτοδιοίκηση σε ετεροδιοίκηση.
Ταυτόχρονα πιστεύουµε ότι η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας που πλήττουν ιδιαίτερα τους
εργαζόµενους δεν επιτρέπει προς το παρόν σκέψεις για διεύρυνση της ανταποδοτικότητας όπως
προβλέπεται για τις υπηρεσίες πρασίνου.
4. Το δηµοτικό συµβούλιο καλεί την κυβέρνηση και την ΚΕ∆Ε να διευκολύνουν, έστω και την
τελευταία στιγµή, µε την στάση τους την διαβούλευση, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και ο νόµος που τελικά θα ψηφιστεί να είναι βήµα στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης και όχι της αποδυνάµωσης της αυτοδιοίκησης.
Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης ‘‘Λαϊκή Συσπείρωση
Χαλανδρίου’’ κ. Κ. Καρατζά, η οποία ανέγνωσε το παρακάτω σχετικό ψήφισµα:
Ψήφισµα
Με αφετηρία το νέο κύκλο των αναδιαρθρώσεων στο χώρο της τοπικής διοίκησης που φέρνει µε
το νοµοσχέδιο ‘‘Κλεισθένης 1’’ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στήνεται διευρυµένα ένα πλαίσιο
αποπροσανατολισµού και καθυπόταξης των εργατικών λαϊκών στρωµάτων εν µέσω διευρυµένης
φτώχειας, ανεργίας και γενικευµένης ανασφάλειας, που κλιµακώνεται και προσαρµόζεται στις
ανάγκες της νέας φάσης του κύκλου της καπιταλιστικής ανάπτυξης της αναµόρφωσης του
αστικού πολιτικού συστήµατος.
• Οι λεονταρισµοί και οι σκιαµαχίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τη µια µεριά, και της
Ν∆ και του πρώην ΠΑΣΟΚ από την άλλη, γύρω από το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής
για τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, είναι ένα ακόµη επεισόδιο αποπροσανατολισµού.
Πέρα από αντιπαραθέσεις – υπαρκτές και ανύπαρκτες – επιδιώκεται από τη µεριά της
κυβέρνησης προσπάθεια ευρύτατων συναινέσεων για να υπηρετηθεί πιο στέρεα ή αντιλαϊκή
ρότα. Για παράδειγµα τα κυβερνητικά επιτελεία δε βρίσκουν καµία δυσκολία να είναι
συνδαιτυµόνες στα ‘‘αναπτυξιακά συνέδρια’’ µε τους ‘‘αντιπολιτευόµενους’’ Περιφερειάρχες –
∆ηµάρχους. Το σύνολο των αστικών κοµµάτων ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ και τα στελέχη τους
σε ΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ διαγκωνίζονται για το ποιος θα σηκώσει πιο ψηλά τη σηµαία ‘‘της αποκέντρωσης
και της επιχειρηµατικότητας’’.
Απόδειξη είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών αρχών, πρωτοβάθµιων και
δευτεροβάθµιων, τα συλλογικά τους επιτελεία ΚΕ∆Ε – ΕΝΠΕ που λειτουργούν µε στελέχη των
αντίστοιχων κοµµάτων και όχι µόνο, διαχειρίστηκαν σε πλήρη σύµπνοια την ίδια πολιτική.
Υλοποίησαν την πολιτική επιβολής φόρων, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της
εµπορευµατοποίησης κοινωνικών τοµέων, αποδέχτηκαν την περιστολή της κρατικής
χρηµατοδότησης, τη διεύρυνση της ανταπόδοσης, της διασύνδεσης των τοπικών οργάνων µε τις
επιχειρήσεις και τις επιδιώξεις τους.
Στόχος να παραιτηθούν οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι και τα λαϊκά στρώµατα από τις ανάγκες τους,
να προσαρµόσουν τη ζωή και το µέλλον των παιδιών τους στο άρµα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης και της επανάκαµψης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων ντόπιων και
ξένων. Να ενσωµατωθούν στο αφήγηµα ‘‘του εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης’’,
στο σχέδιο κερδοφορίας του Κεφαλαίου, που περνάει πάνω από τη συντριβή και καθήλωση των
εργατικών λαϊκών αναγκών, δικαιωµάτων και διεκδικήσεων στα επιτρεπτά από το Κεφάλαιο όρια.
Στόχοι στους οποίους συµπίπτουν οι αστικές δυνάµεις στο σύνολό τους.
Με το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση:
• Προχωρά σε νέα ληστεία στο λαϊκό εισόδηµα µε την ένταξη στην ανταπόδοση και των
υπηρεσιών πρασίνου. Μέτρο που θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των ανταποδοτικών
τελών από το 2019 και που µπορεί να ξεπεράσει το 50%. Ένας ακόµη αντιλαϊκός µποναµάς που
προστίθεται σε σειρά από ήδη ψηφισµένα µέτρα που βουλιάζουν το εισόδηµα των λαϊκών
νοικοκυριών και που υπογραµµίζει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη πατά πάνω στα αποκαΐδια των
λαϊκών δικαιωµάτων και αναγκών.
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• Προχωρά σε σταδιακή µεταφορά νέων φορολογικών βαρών στις πλάτες των λαϊκών
νοικοκυριών και νοµιµοποίηση παλιών µέσω της Τοπικής ∆ιοίκησης. Αυτό κατά τη γνώµη µας το
προαναγγέλλουν και το προδικάζουν σειρά από διατάξεις, όπως αυτές της κατηγοριοποίησης των
δήµων, καθώς και οι άλλες που φέρνουν σειρά από αλλαγές στην κατανοµή των ΚΑΠ και τα
κριτήρια που εισάγονται πχ ‘‘ίδια’’ έσοδα, επιχειρηµατικότητα, κ.α. Την ώρα που µε βάση
ψηφισµένο νόµο και το Μεσοπρόθεσµο οι ΚΑΠ παραµένουν καθηλωµένοι και µειωµένοι κατά
62% έως και το 2021 τουλάχιστον. Αυτό που στρατηγικά επιδιώκεται είναι οι πόροι της τοπικής
διοίκησης να έχουν ως κύρια πηγή τους την ανταποδοτικότητα και την επιχειρηµατικότητα και η
κρατική χρηµατοδότηση να έχει ‘‘χαρακτήρα εξισορρόπησης’’. Η κρατική χρηµατοδότηση να
συνεπικουρεί την επιχειρηµατικότητα και την φοροεισπρακτική δεινότητα των δήµων.
•
Με βάση το νοµοσχέδιο οι φορείς της τοπικής διοίκησης, ∆ήµοι και Περιφέρειες,
δηµοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές Α.Ε. κάθε είδους, διαδηµοτικά δίκτυα και οι σύνδεσµοι τους
εξοπλίζονται µε νέο θεσµικό πλαίσιο ώστε να συνδράµουν, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
πιο αποφασιστικά τις ανάγκες κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του Κεφαλαίου. Να έχουν
πιο ενεργό ρόλο στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής στην Περιφέρεια, να κάνουν ‘‘πιο
ελκυστικό’’ το χώρο για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων. Παρά τις αντιρρήσεις των
ΚΕ∆Ε – ΕΝΠΕ ότι ‘‘δεν τρέχει ως θα έπρεπε’’ την αποκέντρωση, η κυβέρνηση µε σειρά από
διατάξεις και δυο κεφάλαια του Νοµοσχεδίου µε τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δράσης και
της οικονοµικής λειτουργίας των ΟΤΑ» και «Νέα πεδία αναπτυξιακής δράσης στην Τ.Α. και τα
Ν.Π. των ΟΤΑ» ανοίγει νέα πεδία για την άνθηση της επιχειρηµατικότητας και την αποφασιστική
συνδροµή της τοπικής διοίκησης σε έργα και υποδοµές που υπηρετούν στρατηγικούς
σχεδιασµούς µονοπωλιακών οµίλων. Ζητήµατα όπως αυτά της απελευθέρωσης της Ενέργειας και
της προώθησης των ΑΠΕ, µεταφορές, αγροτική παραγωγή, διαχείριση των απορριµµάτων,
επιχειρηµατική αξιοποίηση φυσικών πόρων και δηµοτικής γης από το τουριστικό και άλλο
Κεφάλαιο, η ληστρικά µακρόχρονη παραχώρηση σε επιχειρηµατικούς οµίλους της δηµοτικής
ακίνητης περιουσίας και των υποδοµών µε συνοδεία προκλητικών φοροαπαλλαγών και
διευκολύνσεων, µπαίνουν σε προτεραιότητα.
• Νοµοθετούν µια δήθεν αυτοτελή υπηρεσία µε την κύρια αρµοδιότητα σε διορισµένο και µε
θητεία ανώτερο κρατικό υπάλληλο που προέρχεται από το Μητρώο στελεχών, κάτω από τον
έλεγχο του υπουργού Εσωτερικών και σειρά από άλλα διαχειριστικά όργανα ελέγχου και
διαµεσολάβησης, που ανεξάρτητα από ετικέτες και καινοφανή ονόµατα που τους δίνουν, στόχο
έχουν την απρόσκοπτη υλοποίηση της γενικής αντιλαϊκής πολιτικής και πυρήνα της την
ανάκαµψη της κερδοφορίας του Κεφαλαίου. Το δόγµα ‘‘έλεγχος νοµιµότητας και όχι
σκοπιµότητας’’ είναι καινοφανές και αναδείχνεται από σειρά ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που
στόχο έχουν, όπως διάσπαρτα αναφέρεται, ‘‘τον έλεγχο συµµόρφωσης των ΟΤΑ’’ και τη ‘‘διαρκή
αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας της κρατικής εποπτείας κλπ.’’ και αφού η τοπική διοίκηση
είναι µέρος του αστικού κράτους και υπηρετεί συντεταγµένα την ιδία πολιτική.
• Εδώ εντάσσονται και οι διατάξεις για το Οικονοµικό Παρατηρητήριο καθώς και αυτές για
το ‘‘Λογαριασµό εξυγίανσης των ΟΤΑ’’. Κύριο εδώ είναι ότι παραµένει η διάταξη που έχει
περάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι τυχόν προσφυγή των δήµων στο Λογαριασµό επιτρέπεται
µόνο αφού πρώτα έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια αναζήτησης τραπεζικού δανεισµού τους. Αν οι
τράπεζες δε βρουν επενδυτικό ενδιαφέρον αναλαµβάνει το υπουργείο Εσωτερικών να επιβάλλει
– σε προγραµµατική συµφωνία µε τον εκάστοτε ∆ήµο – το σχέδιο, δηλαδή, συρρίκνωσης
υπηρεσιών, επιπλέον φόρων, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις κλπ! Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ο
δήµος και γνωστά τα υποζύγια που θα πληρώσουν.
• Παραµένει το άρθρο που επιτρέπει να παυτούν αιρετοί και όργανα ‘‘για σοβαρούς λόγους
δηµόσιου συµφέροντος µε απόφαση υπουργού’’ και µένει το ίδιο ασαφές και απειλητικό για
όποιον δεν συνεµορφώθη προς τάς υποδείξεις του αστικού κράτους και του Κεφαλαίου, για
όποιον κοίταξε προς τη µεριά των λαϊκών αναγκών και δικαιωµάτων.
Το ΚΚΕ απορρίπτει και την παλιά και τη νέα κόπια των αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων στην
τοπική διοίκηση. Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν και εξελίσσονται, ούτε έφεραν ούτε
θα φέρουν ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Καµία φιλολαϊκή τοπική ή περιφερειακή πολιτική δε
µπορεί να υπάρξει, όσο η γενική πολιτική παραµένει αντιλαϊκή. Καµιά ανάπτυξη για το λαό δε
µπορεί να εξασφαλιστεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αν η κεντρική πολιτική είναι στα
χέρια και στην εξουσία της αστικής τάξης και των κοµµάτων της.
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Με αυτές τις θέσεις το ΚΚΕ στέκεται απέναντι στις αντιδραστικές αλλαγές. Με αυτή τη θέση που
αφορά τους εργαζόµενους, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα που πλήττονται, τους εκλεγµένους σε
τοπική και περιφερειακή διοίκηση, το ΚΚΕ επιδιώκει την οργάνωση της πάλης, τη διεκδίκηση, την
εναντίωση σε κυβέρνηση και τοπικές αρχές που στηρίζουν τις αντιδραστικές ανατροπές. Η
εναντίωση στις αντιδραστικές ανατροπές σε κράτος και τοπική διοίκηση για εργαζόµενους και
εκλεγµένους στα τοπικά και περιφερειακά όργανα σηµαίνει πρώτα και κύρια την οργάνωση της
πάλης για τη συνολική ανατροπή της πολιτικής Κεφαλαίου και ΕΕ.
Το ΚΚΕ καλεί όσους από τους αιρετούς επιµένουν να έχουν ως αφετηρία τους τον αγώνα και τις
αγωνίες του λαού, να µην εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς οι δήµοι θα γίνουν πιο
λειτουργικοί και αποτελεσµατικοί στην προώθηση µιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής. Να µην
εγκλωβιστούν σε δήθεν ιδιαιτερότητες της τοπικής διοίκησης, σε ιαχές περί χάους και
ακυβερνησίας δήµων και περιφερειών κ.α. Κάτι τέτοιο συσκοτίζει τον ταξικό χαρακτήρα των
αλλαγών που προωθεί και η σηµερινή κυβέρνηση, το ζήσαµε µε άλλο τρόπο – εξίσου
αποπροσανατολιστικό – και στη φάση που ήρθε και ψηφίστηκε ο ‘‘Καλλικράτης’’. Ρίχνει στάχτη
στα µάτια για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των αλλαγών που ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν την
καπιταλιστική κρίση και στόχο έχουν να προσαρµόσουν πιο πιστά την κρατική και τοπική
διοίκηση στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, πιο εχθρικά και αδιάφορα απέναντι στις
λαϊκές ανάγκες.
•
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
•
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
•
ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ – ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
•
ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
•
ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ∆ΗΜΟΥΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
•
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ –
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΣΕΙΣΜΟΥΣ – ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ – ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
•
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΛΠ.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Χαλανδρίου Καρατζά Λούλα, Αναστασιάδης Πέτρος
Κατόπιν έδωσε το λόγο στον δηµοτικό σύµβουλο της παράταξης ‘‘Χαλάνδρι σε δράση’’ κ. Κ.
Αγγελή ο οποίος ανέγνωσε το παρακάτω σχετικό ψήφισµα:
Ζητούµε την απόσυρση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και την εκ νέου διαβούλευση από
µηδενική βάση.
Συντασσόµαστε µε τα ψηφίσµατα της ΚΕ∆Ε, της ΠΕ∆Α και των εκλεγµένων οργάνων της
Αυτοδιοίκησης.
Έπειτα έδωσε το λόγο στο δηµοτικό σύµβουλο κ. Γ. Καλοµοίρη ο οποίος εκ µέρους ανεξάρτητων
δηµοτικών συµβούλων ανέγνωσε το παρακάτω σχετικό ψήφισµα:
Σχέδιο Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου
«Κλεισθένης Ι»: Ένα νοµοσχέδιο στον αντίποδα
µιας ριζοσπαστικής και λαϊκής Αυτοδιοίκησης
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Το νέο νοµοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» µετά από δύο χρόνια «µελέτης» και «διαβούλευσης» από την
κυβέρνηση κατατέθηκε και ούτε «νέο» είναι ούτε «µεταρρυθµιστικό βήµα» είναι όπως αρέσκεται
να το παρουσιάζει ο υπουργός ΥΠΕΣ. Αντίθετα, σε πολλά σηµεία, οδηγεί την Τ.Α σε
αντιδραστικότερες πολιτικές.
Το κείµενο αυτό στην ουσία του υιοθετεί τον «Καλλικράτη» αφού υπάρχουν πάρα πολλά
εκτεταµένα κοµµάτια του «Καλλικράτη» πλήρως αντιγραµµένα. Ακολουθεί κατά άρθρο τον
«Καλλικράτη» και σε πολλά σηµεία οι όποιες αλλαγές είναι φραστικές.
Το προηγούµενο διάστηµα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από ΚΕ∆Ε – ΕΝΠΕ έγινε µια
αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση γύρω από την απλή αναλογική, που υποτίθεται είναι το
κύριο µέρος του νοµοσχεδίου. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου τάσσεται υπέρ της απλής
αναλογικής του ενός γύρου και της εκλογής δηµάρχου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, διότι έτσι
εξασφαλίζεται η δηµοκρατική λειτουργία µε ενίσχυση των συλλογικών οργάνων, διευκολύνεται
και υποστηρίζεται η συµµετοχή των πολιτών και αποδυναµώνεται το δηµαρχοκεντρικό σύστηµα.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υιοθετεί την απλή αναλογική στη συγκρότηση των δηµοτικών και
περιφερειακών συµβουλίων και εκλογή δηµάρχου και περιφερειάρχη στο δεύτερο γύρο, µεταξύ
των δύο πρώτων συνδυασµών. Προωθεί τη λογική για το «τέλος» της Αυτοδιοίκησης και υιοθετεί
το µοντέλο «τοπικής» !!! και περιφερειακής διακυβέρνησης µετατρέποντας τα δηµοτικά και
περιφερειακά συµβούλια σε «βουλευόµενα όργανα», ενώ τη διοίκηση θα έχουν οι δήµαρχοι και
περιφερειάρχες ως µικροί κυβερνήτες που θα διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,
αφού αυτό επιτάσσει όπως ισχυρίζονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε προώθηση της Ευρώπης των
περιφερειών µε περιορισµό του ρόλου των εθνικών κρατών.
Το συγκεκριµένο όµως νοµοσχέδιο πέραν τής αποδοχής της λογικής «Καλλικράτης» πηγαίνει
αρκετά νεοφιλελεύθερα βήµατα πιο πέρα, αφού ενσωµατώνει πλήρως τις κατευθύνσεις του 3ου
µνηµονίου περί «Τριετούς στρατηγικής µεταρρυθµίσεων», βαθαίνει το ρόλο της Αυτοδιοίκησης
ως µακρύ χέρι του κράτους για την εφαρµογή όλων των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Συγκεκριµένα:
Με τα άρθρα 179 και 180 (νέα πεδία αναπτυξιακής δράσης της Τ.Α) καταργεί τους περιορισµούς
που υπήρχαν στον «Καλλικράτη» και επεκτείνει την «επιχειρηµατικότητα» των δήµων, δίνοντας
τη δυνατότητα να δηµιουργούν επιχειρήσεις παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή και
ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδοµίσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων (άρθρο 179
παρ. 1 αα' και αβ'), µε τη λογική «καθιστούµε τους δήµους επιχειρηµατίες µε συµπράξεις
προσελκύοντας κεφάλαια ώστε να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας». Ζητήµατα όπως
αυτά της «απελευθέρωσης» της Ενέργειας και της προώθησης των ΑΠΕ, µεταφορές, αγροτική
παραγωγή, διαχείριση των απορριµµάτων, επιχειρηµατική αξιοποίηση φυσικών πόρων και
δηµοτικής γης από το τουριστικό και άλλο κεφάλαιο, η ληστρικά µακρόχρονη παραχώρηση σε
επιχειρηµατικούς οµίλους της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και των υποδοµών µε συνοδεία
προκλητικών φοροαπαλλαγών και διευκολύνσεων, µπαίνουν σε προτεραιότητα.
Με το άρθρο 182 (Ανταποδοτικά τέλη) για πρώτη φορά επεκτείνει την ανταποδοτικότητα πέραν
του τέλους στην καθαριότητα και του ηλεκτροφωτισµού και στην υπηρεσία του πρασίνου.
Προβλέπονται: «Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της καθαριότητας, φωτισµού και πρασίνου..».
Η ανταποδοτικότητα διευρύνεται όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται στο
Μεσοπρόθεσµο 2017-2021 όπως απαιτεί η επιτροπεία να φτάσουµε στο 70% τα ανταποδοτικά.
Εδώ να σηµειώσουµε ότι το βήµα αυτό επέκτασης και στο πράσινο, ανοίγει το δρόµο για
ανταποδοτικότητα και σε άλλες υπηρεσίες αφού υπάρχει ευρύτατη συναίνεση απ' όλες τις
µνηµονιακές δυνάµεις στη διεύρυνση της ανταποδοτικότητας και στην επιβολή τοπικών φόρων.
Η αποκορύφωση όµως των νεοφιλελεύθερων µνηµονιακών δεσµεύσεων και του µέλλοντος της
Τ.Α εµπεριέχονται στα άρθρα 194 έως 199 όπου σε 13 σελίδες, ενσωµατώνονται, σχεδόν
αντιγράφονται, όλες οι ψηφισµένες ρυθµίσεις στους µνηµονιακούς νόµους και τα µεσοπρόθεσµα,
όλες οι αντιλαϊκές ρυθµίσεις που ψηφίστηκαν για την Τ.Α όλα τα µνηµονιακά χρόνια.
Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας αντί να καταργηθεί, ισχυροποιείται και
παρακολουθεί µε αυστηρό βλέµµα κάθε βήµα δήµου ή περιφέρειας για την εφαρµογή εσαεί των
νεοφιλελεύθερων µνηµονιακών πολιτικών κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών.
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Χαρακτηριστικά στο άρθρο 194 παρ. 3 “έργο του παρατηρητηρίου είναι...” στο γ) αναφέρεται “
..Η µέριµνα για την κατάρτιση από τους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα που Εντάσσονται στο
Μητρώο Φορέων γενικής κυβέρνησης, ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισµένων
προϋπολογισµών σύµφωνα µε τους στόχους και τα όρια των πιστώσεων του κρατικού
προϋπολογισµού και του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ)” προφανώς έχοντας υπ' όψη τους ότι µετά το τέλος του 2021 που
τελειώνει αυτό το µεσόπροθεσµο θα ακολουθήσουν κι άλλα από τους “θεσµούς”. Το πνεύµα που
διαπνέει το νοµοσχέδιο είναι η Τ.Α ως βασικός υποτοµέας και µακρύ χέρι της κυβέρνησης µε
αυστηρή µνηµονιακή εποπτεία βαδίζει στο δρόµο της ανταποδοτικότητας της επιβολής τοπικών
φόρων και της επιχειρηµατικότητας. Με αυτήν την πολιτική, βάλλεται ακόµη περισσότερο και
αµφισβητείται ο δηµόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της Αυτοδιοίκησης.
Σε ό,τι αφορά τη διάταξη για το Λογαριασµό Εξυγίανσης των ΟΤΑ, το κύριο είναι ότι παραµένει η
διάταξη που έχει περάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι τυχόν προσφυγή των δήµων στον
λογαριασµό επιτρέπεται µόνο αφού πρώτα έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια αναζήτησης
τραπεζικού δανεισµού τους. Αν οι τράπεζες δεν βρουν επενδυτικό ενδιαφέρον, αναλαµβάνει το
υπουργείο Εσωτερικών να επιβάλει - σε προγραµµατική συµφωνία µε τον εκάστοτε δήµο - το
σχέδιο συρρίκνωσης υπηρεσιών, επιπλέον φόρων, απολύσεων, ιδιωτικοποιήσεων κ.λπ.!
Συνεπώς, µεταξύ "Σκύλλας και Χάρυβδης" ο δήµος και γνωστά τα υποζύγια που θα πληρώσουν.
Αλλά και άρθρα που εµφανίζονται ως “νέα”, “καινοτόµα” µόνο τέτοια δεν είναι.
Ενδεικτικά:
Με τα άρθρα 106 (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτεία ΟΤΑ) και 107 (Επόπτης ΟΤΑ) έως και 112,
υλοποιούνται τα αντίστοιχα άρθρα του “Καλλικράτη” για έλεγχο των αποφάσεων των δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων που θα έχουν έδρα τις (7) αποκεντρωµένες περιφέρειες ως
υπηρεσία τους.
Με το άρθρο 149 (∆ιαµεσολάβηση, ∆ηµοτικοί, Περιφερειακοί ∆ιαµεσολαβητές) ουσιαστικά
αντικαθιστούν το θεσµό του συµπαραστάτη του δηµότη. Θα είναι 58 για το α΄ βαθµό στο σύνολο
τους, 8 για την Αττική και 50 για την υπόλοιπη Ελλάδα (ένας σε κάθε πρωτεύουσα νοµού) και 13
για τις Περιφέρειες.
Συγκροτούνται όργανα που θα εντείνουν τον έλεγχο σκοπιµότητας των αποφάσεων των
δηµοτικών – περιφερειακών συµβουλίων.
Επίσης, το δόγµα "έλεγχος νοµιµότητας και όχι σκοπιµότητας" είναι καινοφανές και
αναδεικνύεται από σειρά ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου, που στόχο έχουν, όπως αναφέρεται, "τον
έλεγχο συµµόρφωσης των ΟΤΑ" και τη "διαρκή αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας της
κρατικής εποπτείας κ.λπ.", και αφού η Τοπική ∆ιοίκηση είναι µέρος του αστικού κράτους και
υπηρετεί συντεταγµένα την ιδία πολιτική.
Με τα άρθρα 74 παρ. 7 (εκλογή προέδρου δηµ. Συµβουλίου) και 75 (επιτροπές δηµ. Συµβ. εκλογή προεδρείου δηµ. Συµβουλίου) δεν κατοχυρώνεται συλλογική λειτουργία του προεδρείου.
Ο πρόεδρος παραµένει πανίσχυρος.
Στο άρθρο 72 (Αρµοδιότητες δηµοτικού συµβουλίου) ερωτηµατικά προκαλεί η µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στην οικονοµική επιτροπή.
Συµπερασµατικά το νοµοσχέδιο αυτό αν εξαιρέσουµε την αναλογική συγκρότηση των δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων, κινείται στον αντίποδα των όσων διεκδικούµε όλα αυτά τα
χρόνια.
Υιοθετεί, ενσωµατώνει και επεκτείνει τις νεοφιλελεύθερες µνηµονιακές ανατροπές που
συντελέστηκαν στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία 8 χρόνια µε τον “Καλλικράτη” τα µνηµόνια και
τα µεσοπρόθεσµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου, µε βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις, απαιτεί να αποσυρθεί
αυτό το απαράδεκτο νοµοσχέδιο που κινείται στον αντίποδα µιας ριζοσπαστικής και λαϊκής
Αυτοδιοίκησης.
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Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Απέναντι σε αυτούς τους κυβερνητικούς σχεδιασµούς είναι αυτονόητο ότι όποια θετική αλλαγή
στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Τ.Α προϋποθέτει ανατροπή των µνηµονίων και των
πολιτικών που εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται και στην Τ.Α. Προϋποθέτει συνολικά
αντικατάσταση του «Καλλικράτη» µιας και ο συγκεκριµένος νόµος δεν «ατύχησε» απλώς, επειδή
συνέπεσε χρονικά µε την οικονοµική κρίση, αλλά σχεδιάστηκε εξαρχής µε άξονα τις
νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις για λιτότητα και «λιγότερο Κράτος». Λιγότερο κράτος στις
κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, αλλά περισσότερο κράτος όσον αφορά στον γραφειοκρατικό
κεντρικό έλεγχο. Θεωρούµε ότι για να προωθηθεί ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που έχει πραγµατικά
ανάγκη η Τ.Α. και οι δηµότες προϋπόθεση είναι η οικοδόµηση ενός κοινωνικού µετώπου
αντίστασης και ανατροπής των µνηµονιακών δεσµεύσεων, ενός µετώπου που να συσπειρώνει
την αυτοδιοίκηση, τους εργαζόµενους και τις τοπικές κοινωνίες.
Οι ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι Χαλανδρίου:
Αλεξίου Θοδωρής
Ευσταθίου Τάσος
Καλοµοίρης Γρηγόρης
Κούσης Θανάσης
Λιερός Γιώργος
Μάζη Χρυσούλα
Τέλος ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Χαλάνδρι αλλάζουµε πορεία» κ. Α. Νταβίας
κατέθεσε το κατωτέρω σχετικό ψήφισµα:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
Το δηµοτικό συµβούλιο Χαλανδρίου µε αφορµή την κυβερνητική πρόταση αλλαγών στο θεσµικό
πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση, ύστερα από διαλογική συζήτηση όπου κατατέθηκαν από όλες τις
πλευρές του απόψεις και προτάσεις, καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη – Υπουργείο Εσωτερικών,
ΚΕ∆Ε και κόµµατα – να προχωρήσουν, έστω και την ύστατη ώρα σε έναν ουσιαστικό και χωρίς
προσχήµατα και υπεκφυγές διάλογο, που θα διασφαλίσει ότι οι επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές
δε θα γίνουν µε το ισχύον, απαράδεκτο, πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα αλλά µε σύστηµα απλής
αναλογικής.
Αυτό δε µπορεί να γίνει ούτε µε την αµετακίνητη στάση της κυβέρνησης, που αρνείται να
συζητήσει προτάσεις βελτιώσεων επί του προτεινόµενου από τον Κλεισθένη Ι εκλογικού
συστήµατος απλής αναλογικής, ούτε της ΚΕ∆Ε που εµµένει στην απόσυρση του νοµοσχεδίου,
επιλέγοντας να στείλει τη µπάλα στην εξέδρα, υποστηρίζοντας και υπηρετώντας ουσιαστικά τη
διατήρηση του σηµερινού στάτους και τη διεξαγωγή των επερχόµενων δηµοτικών εκλογών µε το
ισχύον – καθ΄ οµολογία σχεδόν όλων απαράδεκτο – εκλογικό σύστηµα.
Το δηµοτικό συµβούλιο Χαλανδρίου, εκτιµά ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα θέµατα τα οποία
περιλαµβάνονται
στην
κυβερνητική
πρόταση
(ανταποδοτικότητα,
επιχειρηµατικότητα
αυτοδιοίκησης, εποπτεία της αυτοδιοίκησης, τοπικά δηµοψηφίσµατα κλπ.) και έχουν προκαλέσει
άγονη µετωπική αντιπαράθεση µεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και θεσµικών οργάνων της
αυτοδιοίκησης, εκπορεύονται από τις απολύτως διακριτές και κατανοητές ιδεολογικοπολιτικές
αφετηρίες και διαφορές κοµµάτων και δηµοτικών παρατάξεων – διαφορές αντιλήψεων και
στρατηγικών, άρα δεν µπορούν να αποτελέσουν πεδίο αναζήτησης µιας γόνιµης και ειλικρινούς
σύνθεσης σε επίπεδο δηµοτικού συµβουλίου.
Με δεδοµένο ότι κάθε δηµοτική παράταξη είναι λογικό να διατηρεί τις απόψεις της επί τέτοιων
βαθιά πολιτικών θεµάτων, κρίνουµε ότι δεν είναι ούτε σκόπιµο, ούτε δηµοκρατικό να επιχειρηθεί
να επιβληθεί ως άποψη της κοινωνίας της πόλης, η αντίληψη οποιαδήποτε συγκυριακής, οριακής
πλειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου.
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Καµία κοµµατική – παραταξιακή αντίληψη δεν µπορεί να αναζητά µέσω τακτικισµών και
ευκαιριακών συµµαχιών, να εµφανίσει την αντίληψή της, τις θέσεις της, ως αντίληψη της πόλης
και των Χαλανδραίων, προκαταλαµβάνοντας την απάντηση που θα δώσουν οι ίδιοι οι πολίτες
στις επερχόµενες εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές επί αυτών των θεµάτων, όταν όλες οι
παρατάξεις και τα κόµµατα θα καταθέσουν τις απόψεις τους στον τελικό κριτή και αρµόδιο να
αποφαίνεται για τέτοια ζητήµατα πολίτη – δηµότη.
Μπορούµε όµως όλοι να συµβάλλουµε στο να εξασφαλιστεί η ισοτιµία της ψήφου, για να είναι η
απόφαση αυτή σεβαστή από όλους.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού
ελήφθησαν υπόψη τα σχετικά ψηφίσµατα και οι σχετικές διατάξεις, η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ψήφισµα της παράταξης ‘‘Λαϊκή Συσπείρωση Χαλανδρίου’’ ψηφίστηκε από τους κ.κ. Κ.
Καρατζά, Α. Νταβία, Γ. Καλοµοίρη, Γ. Λιερό, Α. Κιούση και Θ. Αλεξίου.
Το ψήφισµα της παράταξης ‘‘Χαλάνδρι σε δράση’’ ψηφίστηκε από τους κ.κ. Κ. Αγγελή, Ε. Νιώτη
και Μ. Κόσσυβα.
Το ψήφισµα που κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι ψηφίστηκε από τους κ.κ. Γ.
Καλοµοίρη, Χ. Μάζη, Γ. Λιερό, Α. Κιούση, Θ. Αλεξίου και Α. Ευσταθίου.
Το ψήφισµα που κατέθεσε η παράταξη «Χαλάνδρι αλλάζουµε πορεία» αποσύρθηκε από την
ψηφοφορία.
Τα ανωτέρω ψηφίσµατα δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των παρόντων.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει

µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών των την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσµατος:
Ψήφισµα
1. Η εισαγωγή, µε καθυστέρηση δεκαετιών, της απλής αναλογικής, αποτελεί ριζοσπαστική τοµή
που ανταποκρίνεται στο αίτηµα δίκαιης και ισότιµης αντιµετώπισης της ψήφου των πολιτών.
Το σηµερινό εκλογικό σύστηµα µε τις δυσανάλογες και αναντίστοιχες της πραγµατικής βούλησης
των πολιτών, εκπροσωπήσεις στο δηµοτικό συµβούλιο συµβάλλει στη διαµόρφωση και ενίσχυση
των δηµαρχοκεντρικών χαρακτηριστικών, στην απώλεια του πνεύµατος συνεννόησης και
προγραµµατικών συγκλίσεων που είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των τοπικών κοινωνιών. Τα όποια πραγµατικά προβλήµατα ελλείψεων, αστοχιών η
σοβαρών παραλείψεων του νοµοσχεδίου, σε σχέση µε την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας
της διοίκησης των δήµων είναι δυνατόν και µπορούν να αντιµετωπιστούν, µε κατάλληλες
νοµοτεχνικές ρυθµίσεις που θα συνδυάζουν την ανάγκη ισότιµης δηµοκρατικής έκφρασης των
πολιτών µε την αποτελεσµατική διακυβέρνηση των δήµων στην βάση της προγραµµατικής
πρότασης που ενέκριναν προς υλοποίηση οι δηµότες.
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2. Εκτός από την εισαγωγή της απλής αναλογικής, την ενίσχυση του θεσµού των
δηµοψηφισµάτων και ορισµένες επιµέρους ρυθµίσεις σε θετική κατεύθυνση (πχ. νέες
δυνατότητες των δήµων σε ότι αφορά τα δηµοτικά τέλη, τη διαχείριση των απορριµµάτων, τις
ενεργειακές κοινότητες κλπ.), το συνολικό σχέδιο νόµου δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη της
ριζικής µεταρρύθµισης που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στον σύνθετο ρόλο
της. Κρίσιµα θέµατα που επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα του θεσµού και έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των πολιτών, έµειναν για µία ακόµη φορά εκτός
συζήτησης. Τέτοια, εκτός των άλλων, είναι και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις
αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε κεντρικό κράτος, περιφέρειες και δήµους, τα
θέµατα που σχετίζονται µε την ανεπάρκεια πόρων και προσωπικού, το εκτός λογικής
γραφειοκρατικό πλαίσιο που αποτελεί τροχοπέδη στην εκπόνηση µελετών, την απορρόφηση
πόρων και την εκτέλεση έργων, καθώς και τα θέµατα της καταστατικής θέσης των αιρετών.
Θεωρούµε ότι η αποτελεσµατική και έγκαιρη αντιµετώπιση όλων αυτών, µε βάση τις αρχές της
εγγύτητας και της επικουρικότητας, αποτελεί το περιεχόµενο της ουσιαστικής και δυστυχώς,
συνεχώς αναβαλλόµενης, τοµής που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες της χώρας µας.
3. Εκφράζουµε την αντίθεσή µας στις διατάξεις που αφορούν το Παρατηρητήριο και τον επόπτη
ΟΤΑ. Στο σχέδιο νόµου διατηρούνται οι υφιστάµενες διατάξεις ασφυκτικού ελέγχου των
αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων µέσω του επόπτη ΟΤΑ, ο οποίος πλέον θα υπάγεται
στον εκάστοτε υπουργό Εσωτερικών. Η διατήρηση των ελέγχων νοµιµότητας (που σχεδόν πάντα
καταλήγουν ως έλεγχοι σκοπιµότητας) σχεδόν στο σύνολο των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης,
σε συνδυασµό µε την διατήρηση του ασφυκτικού δηµοσιονοµικού ελέγχου του Παρατηρητηρίου,
καταργούν στην πράξη το αυτοδιοίκητο και µετατρέπουν την αυτοδιοίκηση σε ετεροδιοίκηση.
Ταυτόχρονα πιστεύουµε ότι η συνέχιση των πολιτικών λιτότητας που πλήττουν ιδιαίτερα τους
εργαζόµενους δεν επιτρέπει προς το παρόν σκέψεις για διεύρυνση της ανταποδοτικότητας όπως
προβλέπεται για τις υπηρεσίες πρασίνου.
4. Το δηµοτικό συµβούλιο καλεί την κυβέρνηση και την ΚΕ∆Ε να διευκολύνουν, έστω και την
τελευταία στιγµή, µε την στάση τους την διαβούλευση, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και ο νόµος που τελικά θα ψηφιστεί να είναι βήµα στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης και όχι της αποδυνάµωσης της αυτοδιοίκησης.
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη, Μ. Κόσσυβας, Κ. Καρατζά, Γ. Καλοµοίρης, Γ. Λιερός,
Α. Κιούσης, Θ. Αλεξίου και Α. Ευσταθίου.
Η κ. Χ. Μάζη ψήφισε Λευκό.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 245/2018.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 31/05/2018
Η ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΤΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ.,
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