
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  9/2018 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                 
 ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί του νοµοσχεδίου  «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]» 

Αρ. Απόφασης: 53/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 8η του µήνα Μαΐου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και 

ώρα  19:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 605/7-5-2018 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                5.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
6.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 6.Χαχούλης Φώτης                                                                                      
7.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                        (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 

 νόµιµα) 
 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης η οποία εξήγησε 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ. 5 
λόγω των χρονικών περιορισµών σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 1606/2-5-2018 έγγραφο της ΚΕ∆Ε. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών το 

υπ΄ αριθ. 1606/2-5-2018 έγγραφο της ΚΕ∆Ε στο οποίο αναφέρεται µεταξύ άλλων: 
“M ε συντριπτική πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου η ΚΕ∆Ε κατά τη διάρκεια 

της έκτακτης συνεδρίασής της σήµερα 2 Μαΐου 2018 ζητά από την Πολιτική Hγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών την απόσυρση του νοµοσχεδίου «Κλεισθένης Ι». 

Το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε αποφάσισε ότι δεν µπορεί να γίνει καµία συζήτηση και καµία διαβούλευση για ένα 
νοµοσχέδιο που προσβάλλει το θεσµό της Αυτοδιοίκησης καθώς δεν προωθεί καµία ουσιαστική 
µεταρρύθµιση όπως είναι η αποκέντρωση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, µε µεταφορά πόρων και 
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αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση και προχώρησε στην κατάρτιση 
ψηφίσµατος προτείνοντας τη σύγκλιση δηµοτικών συµβουλίων την Παρασκευή 4 Μαΐου και τη ∆ευτέρα 
7 Μαΐου.” 

 
Ψήφισµα  

Το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. συνεδρίασε σήµερα και εξέτασε το περιεχόµενο του Νοµοσχεδίου που αφορά τη 
µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ 
των µελών του ∆.Σ. έκρινε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου  

• ∆εν προωθεί καµία ουσιαστική µεταρρύθµιση στη λειτουργία του Κράτους και της 
Αυτοδιοίκησης, που είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες. ∆εν 
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.  

• 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 ∆ήµων.  

• Τα προβλήµατα των ∆ήµων 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.  

• ∆εν προωθεί την αποκέντρωση και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, µε τη µεταφορά πόρων 
και αρµοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση. ∆εν είναι τυχαίο ότι στο 
πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη, δεν υπήρξε καµία συνάντηση µεταξύ των συναρµόδιων 
υπουργείων και των εκπροσώπων της ΚΕ∆Ε 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.∆.Ε, οι οποίες 
διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο τριών συνεδρίων, σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.  

• Θα προκαλέσει ακυβερνησία στους ∆ήµους. 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 ∆ηµοτικό 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 ∆ήµων, 
προτιµά «ανίσχυρους» δηµάρχους, παραλυτικές ισορροπίες στους ∆ήµους 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 ∆ηµοτικά έργα δεν θα µπορούν να υλοποιηθούν. Ο κατακερµατισµός της χρηµατοδότησης των 
δηµοτικών έργων στις 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 ∆ήµοι σε όλη τη 
χώρα. Η χρηµατοδότησή τους θα εξαρτάται από µικροκοµµατικούς στόχους. ∆εν αναφέρεται το 
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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.  

• ∆εν 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.  

• ∆ηµιουργεί 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 ∆ήµων. 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 ∆ήµο και αν κατοικούν.  

• Η χρήση των τοπικών δηµοψηφισµάτων µε τον τρόπο που σχεδιάζεται ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους να καταστούν εργαλεία εξυπηρέτησης ξένων προς την 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 ∆ήµους οµήρους του εκάστοτε Υπουργού. Ο εκάστοτε Υπουργός θα ορίζει τον 
Επόπτη Νοµιµότητας. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις προωθείται η περαιτέρω οµηρία των 
∆ήµων µέσω:  
α) πρόσθετων ελεγκτικών µηχανισµών β) περιορισµού της διοικητικής αυτοτέλειας των ∆ήµων γ) 
της οικονοµικής κηδεµονίας των ∆ήµων από τον Υπουργό Εσωτερικών.  
Η ∆ιοικητική 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 ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.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.∆.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 ∆ήµους σε ακυβερνησία, χάος και 
παράλυση. Ενώ ενισχύει τη διαφθορά και την συναλλαγή στην καθηµερινή λειτουργία των 
∆ήµων.  
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.  
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6. Να ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ζητήµατα που χρήζουν 
επίλυσης µέσω της επόµενης Συνταγµατικής Αναθεώρησης.  
7. Καλεί τα ∆ηµοτικά Συµβούλια και τις Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων να συνεδριάσουν 
και να λάβουν αποφάσεις, στη βάση του παρόντος ψηφίσµατος.  
8. Καλεί όλους τους ∆ήµους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στο κοινό Συνέδριο ΚΕ∆Ε-
ΕΝΠΕ που θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Μαΐου 2018.  

 
Κατόπιν του ανωτέρω ψηφίσµατος της ΚΕ∆Ε ο ∆ήµαρχος ανέφερε τα εξής: 

1. Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι δεν είναι σε καµία περίπτωση η µεταρρύθµιση που ανέµενε για τόσο 
µεγάλο χρονικό διάστηµα η αυτοδιοίκηση. Αντί να αλλάζει το µοντέλο λειτουργίας του 
κράτους και να το εκσυγχρονίζει, να λύνει συγκεκριµένα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την 
καθηµερινή λειτουργία των δήµων, όπως είναι η γραφειοκρατία, εστιάζει στην αλλαγή του 
εκλογικού συστήµατος και µάλιστα µε τρόπο που ουσιαστικά συµβάλλει στην αποδυνάµωση 
της διοίκησης ενός δήµου. 

2. ∆εν προωθεί την αποκέντρωση και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. ∆εν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι δεν περιέχει καµία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τις αποφάσεις των 
συνεδρίων της ΚΕ∆Ε  

3. ∆εν µεταφέρει αρµοδιότητες και πόρους από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση  
4. Η χρηµατοδότηση της υπηρεσίας πρασίνου µπαίνει στα ανταποδοτικά, αυξάνοντας το 

φορολογικό βάρος των δηµοτών  
5. 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 
6. Θα πρέπει να προωθηθεί η αποκέντρωση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, µε την µεταφορά 

πόρων και αρµοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση µε σκοπό την 
εξασφάλιση της διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας των ∆ήµων. 

7. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διαχωρισµός και σαφής διάκριση των ρόλων και των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ του α΄ και του β΄ βαθµού αυτοδιοίκησης. 

8. Η χρηµατοδότηση των νησιωτικών δήµων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη νησιωτικότητα, 
πάνω στη βάση συγκεκριµένων προτάσεων που δεν υπάρχουν ή δεν προβλέπονται στο Σχέδιο 
Νόµου. 

 
Παρ΄ όλα αυτά όµως υπάρχουν και σηµεία του νοµοσχεδίου που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και 
βοηθούν τους µικρούς νησιωτικούς δήµους όπως είναι ο ∆ήµος Ψαρών. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 
 

1. Το άρθρο 175. Yποστήριξη των ∆ήµων από τη Μ.Ο.∆ Α.Ε για τη µελέτη και εκτέλεση έργων 
στο οποίο αναφέρεται “Σε ∆ήµους µε µη επαρκή τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και 
εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η ανώνυµη εταιρία µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε την επωνυµία «Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων (Μ.Ο.∆. ΑΕ)» δύναται να αναλαµβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη µελέτη και 
εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων ή µη έργων.” 

2. Το άρθρο 176. Προγραµµατικές Συµβάσεις- Τροποποίηση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
στο οποίο αναφέρεται “Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας 
περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προµηθειών κάθε είδους, 
οι δήµοι… µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. δύναται µε προγραµµατική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ αυτής και δήµου, ο οποίος 
δεν έχει τεχνική επάρκεια, να αναλαµβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας 
και επίβλεψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών του δήµου αυτού. 

3. Το άρθρο 177. ∆ιαδηµοτικός σύνδεσµος Τεχνικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται.. “δύο ή 
περισσότεροι δήµοι του ίδιου νοµού, καθώς και όµορων νοµών της ίδιας Περιφέρειας, 
µπορούν να συστήσουν, µε απόφαση των δηµοτικών τους συµβουλίων, σύνδεσµο µε ειδικό 
σκοπό τη µελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων. 

 
Το ∆Σ αφού άκουσε τον κ. ∆ήµαρχο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 
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• το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 
• το υπ’ αριθ. 1606/2-5-2018 έγγραφο της ΚΕ∆Ε 
• το από 02/05/2018 ψήφισµα της ΚΕ∆Ε 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. ∆εν συµφωνεί µε το αίτηµα συνολικής απόσυρσης του νοµοσχεδίου γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος 

της ρήξης, µε αµφίβολα αποτελέσµατα όσον αφορά την επιτυχή έκβαση των διεκδικήσεων των 
δήµων και των Περιφερειών. Άλλωστε υπάρχουν και διατάξεις που κινούνται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 

2. Προτείνει άµεσα να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος του Υπουργείου µε τα 
θεσµικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, χωρίς ασφυκτικούς χρονικούς περιορισµούς, προκειµένου 
να αρθούν εγγενή προβλήµατα που δυσχεραίνουν τη σηµερινή λειτουργία των δήµων. Θα 
πρέπει να γίνει εκτενής συζήτηση κατ’ άρθρο και να συµπληρωθεί το νοµοσχέδιο µε 
σηµαντικότατα θέµατα που δεν διαπραγµατεύεται, όπως είναι η µείωση της γραφειοκρατίας, η 
σαφής διάκριση των ρόλων και των αρµοδιοτήτων µεταξύ του α΄ και του β΄ βαθµού 
αυτοδιοίκησης, η µεταφορά αρµοδιοτήτων και πόρων από το κεντρικό κράτος προς την 
αυτοδιοίκηση. 

3. Το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής όπως προτείνεται, χωρίς  ασφαλιστικές δικλείδες 
κυβερνησιµότητας, θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία των ∆ήµων και θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθµιση του θεσµού. Απαιτείται σε βάθος επεξεργασία στα σχετικά 
άρθρα του νοµοσχεδίου προκειµένου να επιτυγχάνεται τόσο η δηµοκρατική εκπροσώπηση στα 
δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια όσο και η επιβεβληµένη κυβερνησιµότητα δήµων και 
περιφερειών. 
 

 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 53/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                          Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                           Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
                                                            Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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