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1.  236.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτηση θέματος ως 

κατεπείγον 

Ομόφωνα 

2.  237.  Έκδοση ψηφίσματος 

για απόσυρση του 

Νομοσχεδίου 

«Κλεισθένης Ι» 

Κατά πλειοψηφία 

Επί της πρότασης της δημοτικής αρχής 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 4) Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου, αναφέροντας πως ζητούν την ευρεία 

διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου, χωρίς στενά 

χρονικά περιθώρια, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή 

συναίνεση και με βάση τις πάγιες θέσεις των αιρετών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πραγματική 

Αυτοδιοίκηση των Ο.Τ.Α.. Σε κάθε περίπτωση η 

εφαρμογή όλων των αλλαγών, που αφορούν τον χρόνο 

και τον τρόπο των εκλογών, πρέπει να ξεκινά απ΄ τις 

μεθεπόμενες εκλογές. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας τα παρακάτω: 

Θεωρούν ως παράταξη ότι το Νομοσχέδιο, είναι μια 

αντιγραφή του Καλλικράτη. Επεκτείνει την 

επιχειρηματικότητα, πρακτική με την οποία διαφωνούν 

διότι, οι Δήμοι δεν είναι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα 

χρήματα πρέπει να προέρχονται από τον Κρατικό 

προϋπολογισμό. Το Νομοσχέδιο αυξάνει την 

ανταποδοτικότητα. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, η ΚΕΔΕ 

και δυστυχώς και η Κυβέρνηση, θέλουν πλούσιους και 

φτωχούς Δήμους. Συνεχίζει να υφίσταται το 

Οικονομικό Παρατηρητήριο και συντάσσονται 

προϋπολογισμοί, όπως αυτό θέλει. Το Νομοσχέδιο, αν 

εξαιρεθεί η αναλογική συγκρότηση των δημοτικών 

συμβούλων, είναι αντίθετο στη λαϊκή βούληση αλλά 

επί της ουσίας, δεν θα υπήρχε καμία αντιπαράθεση, αν 

δεν υπήρχε η αλλαγή του εκλογικού νόμου. 

Καταψηφίζουν ως παράταξη το ψήφισμα της ΚΕΔΕ 

γιατί, είναι αισχρότατο σα λογική και αντιδημοκρατικό 

ως φιλοσοφία. Στηρίζουν την απλή αναλογική και 

καταδικάζουν όλο το υπόλοιπο Νομοσχέδιο. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του θέματος  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας τα παρακάτω: 

Θεωρούν ως παράταξη ότι οι αλλαγές, έχουν ταξικό 

πρόσημο και χαρακτήρα. Το κεφάλαιο προσπαθεί να 

διεισδύσει παντού και εκεί στοχεύει η παραπέρα 

βελτίωση του Κλεισθένη. Σαφώς και διαφωνούν με την 

πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και το ψήφισμα το οποίο 

κατέθεσε. Συμφωνούν με τη διάταξη για την απλή 

αναλογική και προτείνουν: 

 

1) Όχι στον παλιό και τον νέο κύκλο των 

αντιδραστικών ανατροπών στην Τοπική Διοίκηση 

2) Παλεύουν για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν 

σύστημα στους βασικούς κοινωνικούς τομείς της 

υγείας, πρόνοιας και παιδείας, για την πλήρη 

χρηματοδότησή τους από το Κράτος 

3) Αντιτάσσονται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων 

που πρέπει να είναι στην ευθύνη του Κεντρικού 

Κράτους γιατί, αυτό σημαίνει μεταφορά του κόστους 

στις πλάτες του λαού 

4) Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική και έμμεση 

φορολογία 

5) Μόνιμη σταθερή δουλειά, με πλήρη 

δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους 

6) Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που 

καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες, πεδίο 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

7) Διεκδικούν σχεδιασμό και υλοποίηση σε 

Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, υποδομών και 

μηχανισμών δημόσιας προστασίας, από πλημμύρες, 

πυρκαγιές, σεισμούς, άλλες καταστροφές από καιρικά 

φαινόμενα, ρύπανση και μόλυνση του νερού και του 

αέρα 

8) Απαιτούν δραστική αύξηση των κρατικών 

δαπανών απ΄ τον προϋπολογισμό, για κοινωνική 

πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για 

λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών σε απορρίμματα, 

πράσινο κλπ. 
 

Δράμα   08-05-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


