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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.
3854/03-05-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

19

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

1
2
3
4
5
6
7
8

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
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ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
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ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 98/2018
ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» …. λοιπές
διατάξεις], αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και
αφού ανέγνωσε το 1ο θέμα έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο
Παρακάτω παρατίθενται οι απόψεις των Δ.Σ. όπως αυτές απομαγνητοφωνήθηκαν :
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, μόλις επιστρέψαμε από την Κομοτηνή και λέω επιστρέψαμε γιατί
παρίσταται και ο κύριος Αθανασιάδης ως γραμματέας της ΠΕΔ ο οποίος συνοδευόταν από τον κύριος Σμολοκτό,
όπου εκεί κατατέθηκαν απόψεις σχετικά με το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου που έχουμε στα χέρια μας, όπως σας
είχα πει την επόμενη μέρα του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου σας έστειλα όλους στα mail σας όλο το
σχέδιο νόμου. Σήμερα, σήμερα ήρθε το ψήφισμα της ΚΕΔΕ το οποίο σας μοίρασα τώρα μόλις γιατί έλειπα την ώρα
που ήρθε, που είχε έρθει. Εναρμονισμένος και με την κουβέντα που έγινε στην ΠΕΔ όπου θα σας πω ότι εξαρχής
ομόφωνα εκτός από ένα παρόν, για άλλο λόγο ήτανε το παρόν, ομόφωνα το ΔΣ της ΠΕΔ και οι παρατηρητές
δήμαρχοι ταυτίστηκαν με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ σχετικά με το σχέδιο νόμου. Θα κάνω μία τοποθέτηση εγώ που
εκφράζει εμένα. Κάθε αλλαγή, σίγουρα η πρόθεση της αλλαγής είναι το καλύτερο για τον σκοπό που γίνεται. Το
Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και πολύ καιρό έχει προϊδεάσει, έχει κάνει και κουβέντες αρκετές σχετικά με την
εκκολαπτόμενη αλλαγή για τον Καλλικράτη την οποία και ονόμασε Κλεισθένη Ι, η οποία επιτέλους παρότι άργησε
πολύ ήρθε στα χέρια των αυτοδιοικητικών. Από την ανάγνωση που έχω κάνει και έχουν κάνει η περισσότεροι
συνάγονται μερικά αποτελέσματα, ορισμένα συμπεράσματα τα οποία είναι προς διάλογο και σύμφωνα με την
πρόταση της ΚΕΔΕ τα δημοτικά συμβούλια να γνωμοδοτήσουν ή να αποφασίσουν η ΠΕΔ μετά και την Πέμπτη θα
έχουμε 6η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ και την Παρασκευή έκτακτη γενική συνέλευση ΚΕΔΕ, ΕΠΕ, Ένωση
Περιφερειών. Το πανθομολογούμενο βελτιωτικό νομοσχέδιο έχει ένα κυρίαρχο συστατικό την απλή αναλογική,
στην απλή αναλογική δεν νομίζω ότι διαφωνώ καθόλου, η απλή αναλογική ήτανε ένα αίτημα πάγιο της
αυτοδιοίκησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί με αυτήν εκφράζεται απόλυτα η βούληση των δημοτών σε ότι
έχει σχέση την εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα παράδειγμα, είναι μια
αναγωγή και να πω ότι στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφούσας
παράταξης με πολύ λιγότερα ψηφοδέλτια που βρίσκονται εδώ μέσα εκλεγμένοι, ενώ έχουν μείνει απ' έξω
δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος παράταξης, μείζονος μειοψηφίας και της ελάσσονος με περισσότερα
ψηφοδέλτια, αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μια παραχάραξη της δημοτικής, της λαϊκής βούλησης. Η απλή
αναλογική αυτό διορθώνει, όμως η απλή αναλογική δεν είναι αυτό μόνο ακολουθεί και το μετά που είναι η
διοίκηση του δήμου, έχουμε παραδείγματα τώρα, δυστυχώς με ένα δήμο σχετικά κοντά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Καπαντζάκης παρόν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπου ο δήμαρχος δεν έχει πλειοψηφία, είναι μειοψηφία. Και αυτό πρόκειται να συμβεί σε όλα τα
δημοτικά συμβούλια που θα προκύψουν μετά τις εκλογές, τα οποία θα είναι δημοτικά συμβούλια με εκλογές 2ης
Κυριακής. Υπάρχει η περίπτωση δηλαδή να υπάρχουν δήμαρχοι έχοντας το 20% των εδρών μόνο. Αυτό είναι ένα
αρνητικό στην διοίκηση του δήμου, η φιλοσοφία του νόμου λέει από την άλλη πλευρά ότι με αυτόν τον τρόπο θα
πρέπει να βγούνε μεγαλύτερες συμμαχίες, μεγαλύτερες συμφωνίες μεταξύ των παρατάξεων. Ωραιότατα, εγώ θα
σταθώ σε 4, 5 σημεία που εγώ προσωπικά διαφωνώ ριζικά με τον νέο νόμο. 1ον διαλύεται απολύτως η έννοια της
λέξης παράταξη, το εξηγώ, ο υποψήφιος δήμαρχος με μίνιμουμ τις έδρες, δηλαδή με παράδειγμα θα χρησιμοποιώ
το δικό μας δημοτικό συμβούλιο, με 27 δημοτικούς συμβούλους αν θέλει τους προσαυξάνει κατά 10% δηλαδή 30
το μεγαλύτερο μπορεί να κερδίσει στις εκλογές και μόνον αυτό. Οι παρατάξεις στα χωριά θα είναι σε άλλη κάλπη,
στα χωριά άνω των 500 κατοίκων μπορούν να συσταθούν παρατάξεις, δηλαδή και ο κύριος Φατράλης μπορεί να
έχει την παράταξή του και ο κύριος Αθανασιάδης και εγώ, λέω με παραδείγματα τους υφιστάμενους έτσι; Μπορεί
όμως σε ένα χωριό άνω των 500 κατοίκων να βγει μια ομάδα και να πει και εμείς θέλουμε να κάνουμε παράταξη
μόνο για το χωριό μας. Οι εκλογές σε εκείνο το χωριό, επαναλαμβάνω θα είναι χώρια κάλπη για προέδρους και
χώρια για τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο. Οι εκλογές σε εκείνο το χωριό με απλή αναλογική θα
αναδείξουν παράδειγμα ας πιάσουμε την καλή, την Πετρούσα που έχει τριμελές τοπικό συμβούλιο θα εκλέξουν
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τρεις, δεν θα βγει πρόεδρος ο 1ος αφού εκλεγούν, ναι ο 1ος σε ψήφους, αφού εκλεγούν θα καθίσουν σε ένα
τραπέζι και θα αλληλοψηφιστούν. Αυτό αν δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συναλλαγή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλω να πω εγώ αυτή την λέξη, αλλά αυτό δεν μειώνει την απλή αναλογική; Δεν την χτυπάει; Τα
χωριά που είναι κάτω από 500 κατοίκους θα είναι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
όλοι, πιάνουμε την Χαριτωμένη γιατί εκτιμώ τον πρόεδρο εδώ, ποιοί στην Χαριτωμένη θέλουνε να είναι
υποψήφιοι πρόεδροι; Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, με έξοδο του δήμου το ψηφοδέλτιο εκείνο θα βγαίνει, θα είναι
ένα ξέχωρο, ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, όπου θα σταυρώνουν οι κάτοικοι τον κάτοικο του χωριού του, τον
υποψήφιο πρόεδρο, ο πρόεδρος θα γίνεται πρόεδρος. Εκεί τελειώνει και αυτό σε χώρια κάλπη. Δεν διαλύει την
έννοια της παράταξης αυτό; Δεν διαλύει την έννοια της συλλογικότητας; Ας πούμε στο προηγούμενο παράδειγμα
το πάνω από 500 κατοίκους. Σε ένα χωριό όπως είπαμε προηγουμένως στην Καληβρύση, στην Πετρούσα, θέλει να
κατεβεί μια ομάδα μόνο για το χωρίο τους, ναι αλλά δεν πρέπει να ξέρουν την στρατηγική του δήμου; Ότι
παράδειγμα η ΣΑΤΑ ναι υπάρχει ένα ποσοστό που πάει στα χωριά αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό που αν
παράδειγμα η Γραμμένη έχει φέτος ανάγκη θα στηρίξουμε την Γραμμένη εκείνη η ομάδα των ανθρώπων που είναι
ανεξάρτητη πως θα καταλάβουν αυτό το πράγμα όταν δεν είναι εναρμονισμένη με μία παράταξη του δήμου. Άλλο
χτύπημα σε αυτό που λέγεται παράταξη και άπλωμα και ενότητα σε έναν ευρύτερο χώρο Καλλικρατικό. Ο κάθε
δημοτικός σύμβουλος από εμάς μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί με δήλωσή του, με ανάλογη δήλωση σε ένα μήνα
των 2/3 της άλλη παράταξης. Πες τε ότι ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος επιτρέπουμε παραδείγματα κάνει μια δήλωση
ότι ανεξαρτητοποιείται από την παράταξη την οποία υπάρχει και σε μία βδομάδα τα δύο τρίτα της παράταξης του
κυρίου Αθανασιάδη κάνουν δήλωση ότι τον θέλουμε τον κύριο Παπαδόπουλου. Ο κύριος Παπαδόπουλος πάει
εκεί μετά από λίγο καιρό διαφωνεί με τον κύριο Αθανασιάδη λέει παραιτούμαι, φεύγει τα δύο τρίτα της
παράταξης του τα παίρνουν. Με το δεδομένο ότι ο δήμαρχος μπορεί να ορίζει Αντιδημάρχους από όλες τις
παρατάξεις λέω εγώ, ο κύριος Παπαδόπουλος με είπε κάνε με αντιδήμαρχο δεν μπορώ ρε Αλέκο να κάνω με
συγχωρείς φεύγω, πάει στον Αθανασιάδη. Είχαν κάνει εγώ συμφωνία με τον κύριο Αθανασιάδη ότι θα του δώσω
δύο αντιδημαρχίες μέσα από εκείνη τη συμφωνία γίνεται αντιδήμαρχος ο Παπαδόπουλος και τα λοιπά και τα
λοιπά. Έκανε ήδη την αναφορά στην δυνατότητα του δημάρχου να ορίζει αντιδημάρχους από όλες τις παρατάξεις
του δημοτικού συμβούλιο. Είναι κατάκτηση της Αυτοδιοίκησης κύριοι να βγαίνουνε μόνο από την πλειοψηφία οι
αντιδήμαρχοι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη συναλλαγή απ' το να μπορούμε να παίζουμε με αυτό το πράγμα. Εγώ έχω
κερδίσει τελευταία δύο φορές τις εκλογές, τιμή για μένα και πιο μεγαλύτερη τιμή που κέρδισα τους ανθρώπους
απέναντι, έτυχε να είμαι την μια φορά με το ένα τρίτο και την άλλη φορά με το άλλο τρίτο. Η κουβέντα που
έκαναν και στις δύο επαφές μου για την δεύτερη Κυριακή ήτανε πως θα συνεργαστούμε, ο Νόμος δεν μου έδινε
δικαίωμα συναλλαγής ακόμα και αν περνούσε από το μυαλό μου, τώρα ας δούμε υποθετικά όπως στις
προηγούμενες εκλογές βγήκε 3ος ο κύριος Φατράλης θα πάω στον κύριο Φατράλη, κύριε Φατράλη τι λες θα μας
βοηθήσετε την 2η Κυριακή; Σου δίνω 2 αντιδημαρχίες και μια προεδρία νομικού προσώπου, πάει ο Θόδωρος του
λέει του Βασίλη, Βασίλη εγώ σου δίνω 3 αντιδημαρχίες και μια ΔΗΚΕΠ. Θεωρώ λοιπόν ότι η απλή αναλογική με τα
υπόλοιπα ανατρέπεται, καταστρατηγείτε, άλλο αρνητικό για μένα, το 40% γυναικών, ναι έχει δίκιο, Νίκο σε
ευχαριστώ, όχι, όχι, όχι Νίκο καλά που δεν έχεις μικρόφωνο εντάξει. Όχι με συγχωρείτε δεν είναι γυναικών, 40%
από κάθε φύλο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας εννοεί σίγουρα τις γυναίκες αλλά πείτε μου σας
παρακαλώ, οι γυναίκες, καταρχήν να δηλώσω ότι είναι εφάμιλλες, καλύτερες των αντρών, εδώ έχουμε μια
γυναίκα αυτή την στιγμή, αξιότατη πρόεδρε. Μία δεν έχουμε; Για αιρετούς μιλάω. Η Σάσα είναι άλλο δεν το
συζητώ αλλά είναι σε άλλον τομέα, αξιότατη πρόεδρος κύριοι και νομίζω είναι πανθομολογούμενο αυτό. Όμως
άλλο να κατεβάσεις μία υποψήφια που επιθυμεί να πολιτευτεί και άλλο να εξαναγκάσεις να κατεβεί μία κυρία.
Να φτάνουμε δηλαδή να λέμε Παντελή βγες σε παρακαλώ, βάλε την γυναίκα σου στο ψηφοδέλτιο για να κάνουμε
αυτό το 40%, δηλαδή στις 30 υποψηφιότητες στις επερχόμενες εκλογές οι 12 πρέπει να είναι γυναίκες. Δεν λέω
ότι είναι κακό, μπορούσε να είναι 18 γυναίκες; Αρκεί να θέλουν όχι με το ζόρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πρόεδρος του Μικροκάμπου παρόν. Ο κύριος Τσανίδης Δημήτρης. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ. Μπαίνει το παρατηρητήριο της αυτοδιοίκησης παραμένει. Μέσα στα ανταποδοτικά που
ξέρετε πόσο ζοριζόμαστε οικονομικά στα ανταποδοτικά, μπαίνει και το πράσινο, δηλαδή οι υπηρεσίες πρασίνου,
θα το πω εγώ αλλιώς, οι προσλήψεις που κάνουμε για το πράσινο μπαίνουν και αυτές στα ανταποδοτικά, είναι και
αυτές, θα τις χρεωθεί ο δημότης δηλαδή. Υπάρχουνε ζητήματα, δεν θα πω για τους ΦΟΔΣΑ, δεν θα μιλήσω για
εκείνα, μιλώ κυρίως για το θεσμικό μέρος και το εκλογικό. Κάποιες σοβαρότατες αλλαγές που επιμέναμε στην
αυτοδιοίκηση, όπως είναι οι πόροι, όπως είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων δεν το είδαμε. Εγώ προσωπικά κύριοι
επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό σαν 1η τοποθέτηση δεν είμαι αρνητικός στην απλή αναλογική, όμως θα
έπρεπε να προβλεφθεί ο τρόπος της καλής διοίκησης μετά. Να πω και έναν ακόμη κίνδυνο που ελλοχεύει, πάλι
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των προηγούμενων εκλογών. Πες ότι έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα, πάω με
τον κύριο Θόδωρο και συζητάμε εμείς την ενδιάμεση Κυριακή και λέμε Θόδωρε όποιος από τους δυό μας κερδίσει
θα κάνει τον άλλο μετά αντιδήμαρχο 5 χρόνια και πείτε μου μετά ποιός θα κάνει αντιπολίτευση εδώ, μήπως και
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την αντιπολίτευση την χτυπά, την μειοψηφία; Προσωπικά λοιπόν βλέπω πολλούς κινδύνους, με τον νέο
νομοσχέδιο, παρότι η ένταση, θα ήθελα και αυτό να κατοχυρωθεί στα πρακτικά, παρότι η ένταση με την οποία η
ΚΕΔΕ επιστρέφει το νομοσχέδιο ή ορμάει τον υπουργό δεν με εκφράζει σαν προσωπικότητα, θεωρώ ότι δεν
πρέπει να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, δεν πρέπει να ψηφιστεί πρέπει να αποσυρθεί, πρέπει να γίνει ένας
διάλογος με την ΚΕΔΕ, με τους αυτοδιοικητικούς και να είναι κοινό το νομοσχέδιο. Μα είναι δυνατόν σήμερα το
95% των αυτοδιοικητικών ανθρώπων είναι κατά του νομοσχεδίου. Αυτά καταρχήν, προτείνω λοιπόν να
εναρμονιστούμε με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, ευχαριστώ και το ξανασυζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι ποιός θέλει το λόγο; Ο κύριος Αθανασιάδης παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδερφοι είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μια ακόμα δοκιμασία της
τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε μια καινούργια ρύθμιση της αυτοδιοίκησης, ότι δεν είναι μεταρρύθμιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιό κοντά λίγο, λίγο πιο κοντά δεν ακούγεστε, παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνό σας κύριε
Αθανασιάδη το μικρόφωνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Είναι αλήθεια ότι στα τόσα χρόνια μου στην πορεία της αυτοδιοίκησης πάντοτε είχαμε μπροστά
μας σχέδια νόμου όπου μιλούσαν για μεταρρύθμιση αλλά στην πραγματικότητα ήταν απορύθμιση των κοινωνιών
και αν δείτε αυτό που σήμερα είναι το χάλι που έχει η Ελληνική ύπαιθρος, η Ελληνική περιφέρεια αλλά και το ίδιο
μας το κράτος ότι στην πραγματικότητα κάνουμε έκθεση ιδεών, δεν τολμούμε και είναι μια από τα ίδια. Στην
προκειμένη περίπτωση εγώ συντάσσομαι με το ψήφισμα αυτό που πήραμε και ως στην ΠΕΔ Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης που συμμετέχω με την θέση του γραμματέα αλλά παρόλα αυτά θέλω να διατυπώσω και
ορισμένες απόψεις και δικές μου έτσι να τις καταθέσω, θα πρέπει επειδή γίνεται ένας διάλογος κυρίως και επειδή
υπήρχε, υπάρχει και η θέση του κυρίου δημάρχου εγώ θα σας πω κύριε δήμαρχε ότι ο δήμαρχος είναι ένα
εκτελεστικό όργανο που ξέρετε δεν ψηφίζει, έτσι; Είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα είναι δημαρχοκεντρική η
κατάσταση, δηλαδή από εκεί ξεκινάν όλα και από τελειώνουν, είτε το θέλουμε είτε όχι έτσι είναι. Δεν πρέπει να
φοβόμαστε την απλή αναλογική με την έννοια ότι έχει εφαρμοστεί. Είναι αλήθεια ότι στην αυτή, η Ευρώπη έτσι
αυτό το σύστημα το έχει εφαρμόσει εδώ και χρόνια και εντάξει μπορεί να πέρασε από στάδια διάφορα αλλά
σήμερα αποδίδει, τώρα όσο αναφορά αυτό που είπατε εσείς ότι ξέρετε μπορεί να γίνουν συναλλαγές και τα
λοιπά, πιθανόν σαν πρώτη φάση να γίνει ναι είναι αλήθεια δεν είμαστε τόσο ώριμοι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει
να ωριμάσουμε και κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε σύνθεση και όχι αποσύνθεση. Το ότι
υπάρχουν αξιόλογα στελέχη υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις, σου δίνεται η δυνατότητα και αν θέλετε είναι και
το προνόμιο, χάρισμα ας πούμε αυτό αν μπορείς να κάνει σύνθετη. Τώρα από εκεί και πέρα ο δήμαρχος κρίνει
κατά την δικιά μου άποψη κατά πόσο είναι αποτελεσματικός στην εφαρμογή των αποφάσεων του δημοτικού
συμβουλίου, από εκεί κρίνεται ο δήμαρχος, γιατί το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει, μέχρι και σήμερα οι
Δήμαρχοι δεν ψηφίζουν, έτσι δεν είναι; Την απόφαση που παίρνει το δημοτικό συμβούλιο και σας την δίνει στο
χέρι σημαίνει πρέπει με τον καλύτερο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πρόεδρος των Πύργων.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Να το βγάλετε σε πέρας, άρα δηλαδή οι δήμαρχοι θα πρέπει να κρίνονται σε εκείνο, στο κομμάτι
εκείνο της αποτελεσματικότητας. Τώρα είναι αλήθεια ότι δεν τολμάει, δεν τολμάει με αυτό το νομοσχέδιο η
κυβέρνηση πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει και αν θέλετε ήταν και αρκετά ώριμη η κατάσταση, το
ότι όσο αναφορά δίνεται η δυνατότητα στις κοινότητες, στις τότε κοινότητες και άμα δείτε να τις ονομάζει
κοινότητες να έχουνε μία αυτονομία δεν είναι κακό. Το ότι ξέρετε τι; Το ότι οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν το
δικαίωμα να έχουν μια αυτοδιαχείριση των τακτικών πόρων, των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ δεν είναι κακό, γιατί στο κάτω
κάτω με αυτά τα είχανε και γιατί να τα χάσουν, όταν γίναν οι συνενώσεις είπανε ότι αυτά είναι δεδομένα θα τα
έχουν και θα τα κάνουνε, από εκεί και πέρα η δημοτική αρχή, το δημοτικό συμβούλιο να φροντίζει να εντάσσει
τον δήμο, όλο τον δήμο σε προγράμματα και να διαχέει αυτά τα προγράμματα σε όλες τις κοινότητες για να
απολαμβάνουν και άλλα πράγματα. Γιατί σήμερα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και δεν θέλω να κάνω
αντιπολίτευση, είναι δικιά μου εκτίμηση αυτά που λέω είναι ότι βλέπετε κάποιες κοινότητες επειδή κάποια στιγμή
ήτανε νοικοκυρεμένες δηλαδή φτάσαμε σε σημείο αυτές τις κοινότητες της φρενάραμε και ερχόμαστε να
επιβραβεύσουμε άλλες οι οποίες για διαφόρους λόγους μένανε πίσω, τους παίρνουμε την ΣΑΤΑ τους, τους
παίρνουμε και λέμε ξέρετε εσείς, έχετε εκείνο έχετε και το άλλο δεν τους εντάσσουμε σε κανένα άλλο πρόγραμμα
και βλέπεται ας πούμε δεν είναι και σωστό αυτό το πράμα. Αυτό το κομμάτι που έρχεται ο νομοθέτης να
ισορροπήσει, εγώ είμαι υπέρ αυτής της κατάστασης, ισορροπεί. Αυτό μέχρι σήμερα αν θέλετε που εγώ και εδώ
μέσα έλεγα ότι τα δικά τους δεν πρέπει να τα αγγίζουν και εσείς λέγατε είναι δήμος ενιαίος και τα λοιπά. Έρχεται
ο ίδιος ο νομοθέτης εδώ τουλάχιστον να επιβεβαιώσει αυτά που εγώ υποστήριζα. Άρα οι τοπικές κοινωνίες καλό
είναι το ελάχιστο να το έχουν, όσο αναφορά για το πράσινο, ναι το πράσινο είναι ανταποδοτική υπηρεσία, και
υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες λένε ναι ρε παιδιά πληρώνω και θέλω να το έχω καθαρό. Ποιό είναι το κακό; Ναι
βεβαίως. Γιατί τα άλλα τα λεφτά από που προέρχονται, ο δήμος από που παίρνει τα άλλα τα λεφτά. Δηλαδή όταν
λέμε, έχει κανέναν άλλο τρόπο; Δηλαδή τα δανείζετε; Πάει τα παίρνει από κάποια άλλη περιοχή που είναι ποιό
ισχυρή; Δεν κατάλαβα. Το πράσινο πρέπει να είναι ανταποδοτικό, όλες οι ανταποδοτικές υπηρεσίες πρέπει
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πραγματικά να είναι ανταποδοτικές. Λοιπόν νομίζω ότι αυτά προσπαθεί να τα κάνει, φυσικά έγκειται στον
ανθρώπινο παράγοντα αν και εφόσον τα εφαρμόσεις, γιατί όλα αυτά τα λέμε, πρέπει να δούμε και πως θα
ψηφιστεί και τι θα κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως επειδή δεν τόλμησε και η σημερινή κυβέρνηση δεν τόλμησε να
κάνει πραγματικά μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση πραγματικά να δώσει την αυτοδιοικητική θέση να την
αναβαθμίσει, να την κατοχυρώσει με πόρους, να τολμήσει να μεταβιβάσει και πόρους και εξουσίες τέτοιες ούτως
ώστε πραγματικά να είναι αυτοδιοίκηση, για αυτό κιόλας και εγώ συντάσσομαι πλήρως με το ψήφισμα που κάνει
η ΚΕΔΕ, όπως κάναμε και στην ΠΕΔ και παρότι έχει κάποια θετικά μέσα που έχουνε γραφεί εμείς από την δικιά
μας την πλευρά θα το καταψηφίσουμε, συντασσόμενοι με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Αθανασιάδη, άλλος; Ο κύριος Φατράλης παρακαλώ .ο κύριος Φατράλης παρακαλώ.
ΦΑΤΡΑΛΗΣ: Καταρχήν θεωρείτε εσείς ότι θα πούμε και ότι θα ψηφίσουμε μέχρι τώρα έχετε την άποψη ότι θα
υλοποιηθεί ή θα το λάβει υπόψη της η κυβέρνηση; Δεν θα το λάβει υπόψη, εγώ θα κάνω μερικά συμπεράσματα,
θα πω κάποια συμπεράσματα που έχουμε βγάλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φατράλη λίγο πιο κοντά το μικρόφωνό σας.
ΦΑΤΡΑΛΗΣ: Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο σκοπός είναι ένας, όπως είπε ο κύριος Αθανασιάδης δεν έγιναν
άλλες τομές επί της ουσίας και λοιπά, ένας είναι να συμμετέχουν οι κυβερνόντες στην διοίκηση. Ο δήμαρχος, και
αυτός ο τρόπος είναι ένας που βέβαια να πούμε και κάτι άλλο και μέχρι τώρα οι εκάστοτε κυβερνήσεις το ίδιο
έκαναν, για ίδιο όφελος. Έκαναν τις συνενώσεις κάτω από το τραπέζια, λοιπόν το 42%, οι ενισχυμένη αναλογική
για να κυβερνάν τα παλιά τα δυό τα κόμματα και τώρα ήρθε η σημερινή κυβέρνηση, βρήκε τον τρόπο και λέει ότι
εγώ πρέπει να συμμετέχω. Αυτή είναι η αλήθεια κατά την άποψή μου. Και βέβαια δήμαρχε η αλλαγές οι οποίες
γίνονται δεν είναι η πρόθεση για το καλό του τόπου, είναι για το καλό όπως είπα προηγουμένως των εκάστοτε
κυβερνήσεων, αυτό είναι ένα και ένα δυό και καλό είναι που κάνουμε την συζήτηση αλλά εγώ είμαι πεπεισμένος
ότι, ότι υπήρχε μέσα στο συρτάρι του υπουργού των εσωτερικών παλαιότερα αυτό θα περάσει όταν θα γίνει.
Βέβαια όσο αναφορά τις κοινότητες δεν είναι άσπρο, μαύρο το θέμα. Το ένα είναι ότι θα χρησιμοποιούν τους
ίδιους πόρους, αλλά εδώ έχουμε κοινότητες των οποίων η ΣΑΤΑ είναι τόσο μικρή που αν δεν βοηθηθούν από την
κεντρική εξουσία που είναι ο δήμος στην προκειμένη περίπτωση θα μαραζώσουν. Βέβαια εντάξει αν ο ένας
περισσότερο ή λιγότερο πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα η οποία είναι και αυτή υποκειμενική η
αντικειμενικότητα. Όσο αναφορά βέβαια την συναλλαγή η συναλλαγή γινόταν πάντοτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι αλήθεια.
ΦΑΤΡΑΛΗΣ: Και θα γίνεται δήμαρχε. Η συναλλαγή είναι γνωστό της πάση σε όλα τα επίπεδα υπάρχει συναλλαγή
με σίγμα κεφαλαίο, να μην πω όλα είναι κεφαλαία το σίγμα, δεν το συζητάμε αυτό και θα υπάρχει. Βέβαια το ότι
επειδή το τοποθέτησες δήμαρχε για τις αντιδημαρχίες, ενώ συζητάμε για απλή αναλογική, βεβαίως μες στην απλή
αναλογική υπεισέρχεται και αυτό για τις αντιδημαρχίες, ο δήμαρχος, τώρα αυτό που μπορεί να φεύγει ένας είναι
λίγο το αρνητικό της υπόθεσης. Αλλά εάν θέλουμε να πούμε ότι θα ομογενοποιηθούν 2 ή 3 παρατάξεις και λοιπά
θα πρέπει και αυτές να έχουνε κάποιο, κάποια θέση για να συμμετέχουν και μέσα από εκεί να υλοποιούνται και
κάποιες απόψεις αυτών. Γιατί εσείς χρησιμοποιήσατε ένα παράδειγμα στην αρχή ότι όπως είπαμε εγώ με 20% δεν
είναι σωστό οπωσδήποτε δεν είναι σωστό και με το 20% να μην υπάρχουν από τις άλλες παρατάξεις σε καίριες
θέσεις άνθρωποι οι οποίοι όπως είπατε σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν άνθρωποι που και θέλουν και μπορούν
και το αποτέλεσμα στο δια ταύτα θα είναι και καλύτερο. Μια εμπειρία, μια γνώση λόγω γνώσεων επιστημονικών
και οτιδήποτε άλλο, θα έχουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και εγώ στο δια ταύτα θα συμφωνήσω μαζί σας
και θα ψηφίσω της ΚΕΔΕ το πόνημα εδώ πέρα που έχει κάτω από αυτή την έννοια. Βέβαια απλή αναλογική βέβαια
είναι λίγο δύσκολη, το κομμάτι το ότι πρέπει να είμαστε ποιό κοντά και να συνεννοούμαστε ίσως βοηθήσει προς
αυτή την κατεύθυνση, δεν είμαστε ώριμοι ακόμη και οι κοινωνίες μας δεν είναι ακόμη ώριμες αν θέλετε για αυτό
το κομμάτι της καλύτερης επικοινωνίας που αν θέλετε εγώ πιστεύω ότι όσο πιο καλύτερη επικοινωνία έχουμε και
τα αποτελέσματά μας θα είναι καλύτερα, θέλουμε πολύ χρόνο. Τώρα τι να πω, οψόμεθα αν θα
ξαναχρησιμοποιηθεί, είμαι πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η άποψη της κυβέρνησης και τι σκέφτεται.
Ναι, αυτό είναι άλλο που λέει ο Θόδωρος, είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και θα
κληθούμε να την υπηρετήσουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Φατράλη, ο κύριος Σμολοκτός παρακαλώ.
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριοι συνάδερφοι, κύριε πρόεδρε βλέπουμε το τυρί και δεν
βλέπουμε την φάκα, μάλλον βλέπω εγώ το τυρί και δεν βλέπω φάκα. Πλην όμως το νομοσχέδιο σαν νομοσχέδιο
επιχειρεί πράγματι μια καινοτόμο προσπάθεια εκδημοκρατισμού των δήμων και γενικά το σύστημα όπως
αναφέρθηκε από τον κύριο Αθανασιάδη που είναι δημαρχοκεντρικό. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει, γιατί
στις τοπικές κοινωνίες πλέον και εδώ μέσα το 95% των αποφάσεων είναι ομόφωνες, διαφωνούμε το χρόνο σε 2, 3
θέματα, στον προϋπολογισμό, στον ισολογισμό και σε κάποια άλλα θέματα, σε όλα τα άλλα οι αποφάσεις άμα τις
δείτε είναι ομόφωνες. Εδώ τίθεται το ερώτημα, θα επιχειρήσεις κάποτε η γενική κυβέρνηση να κάνει αυτή την
ριζική τομή ούτως ώστε οι ικανότεροι και οι άξιοι που μπορούν να συνθέσουν και να μπορούν να βάλουν τον
Σμολοκτό αντιδήμαρχο όταν θα είναι ο κύριος Λύσσελης δήμαρχος, αυτό θα το επιχειρήσουν; Να βάλει τον κύριο,
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τον Οδυσσέα πρόεδρο σε νομικό πρόσωπο; Μιλάμε τώρα εν πράγμασι έτσι; Τώρα όπως είμαστε, τι έχει να
φοβηθεί. Τίποτα απολύτως, δεν θα υπάρχει συναλλαγή, η συναλλαγή θα γίνει μόνο στην ανάθεση των
αρμοδιοτήτων, σου λέει θα είσαι δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Όσο αναφορά κύριε δήμαρχε για τους προέδρους των
χωριών που θα κάθονται οι τρεις εκεί καλό είναι, ένα χρόνο εσύ Θανάση, ένα χρόνο εσύ Γιάννη, ένα εσύ Κώστα,
μια χαρά, να διοικείται το χωριό από αυτούς οι οποίοι επιλεγείσα ως 1η, μπορεί να είναι 10 υποψήφιοι αλλά θα
βγουν οι τρεις πρώτοι και επιλεγείσα οι τρεις πρώτοι γιατί αξίζουν και να διοικούνται ανά ένα χρόνο ο κάθε ένας,
να η συμφωνία, δεν είναι χρηματική. Εντάξει. Για να μην μακρηγορώ είναι γνωστό το θέμα, απλά θα σας τονίσω
για τρία συγκεκριμένα πράγματα, το νομοσχέδιο εγώ το θεωρώ ήτανε το καλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα θα το εγκρίνεται κύριε.
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Όχι, όχι κάνετε λάθος μην βιάζεστε. Δεν είδες εσύ την φάκα, για αυτό σου είπα εγώ την
είδα την φάκα, για τρία ακριβώς σημεία δεν θα το ψηφίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα νομοσχέδιο ψηφίζουμε.
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Όχι θα ψηφίσω την απόφαση της ΚΕΔΕ για τρία θέματα και θα σας το τονίσω να
καταλάβετε, 1ον τίθεται σε κίνδυνο οι κοινωνικές δομές των δήμων και οι κοινωνικές δομές της κοινωνίας για μια
γειτόνισσα, ο μανάβης, ο μπακάλης και όλοι οι άλλοι οι οποίοι αποτελούν της λεγόμενες τότε λαϊκές συνελεύσεις
επί αλήστου μνήμης του κυρίου Παπανδρέου για τις γενικές συνελεύσεις. Δηλαδή ο πυρήνας, το κύτταρο της
κοινωνίας που είναι οι γειτονιά, που είναι το χωριό αυτό αλώνετε, προσέξτε το δημογραφικό πρόβλημα είναι
τεράστιο στην Ελλάδα, μεθαύριο εμείς μπορεί να μην ζούμε κάποιοι νεότερη θα ψάχνεται σταυρουδάκια από
ιθαγενείς αυτόχθονος Έλληνες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός θέματος είστε κύριε.
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός θέματος είστε.
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Δεν είμαι καθόλου εκτός θέματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα μας κύριε.
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Το ένα θέμα είναι αυτό, 2ο θέμα. Η χρήση τοπικών
δημοψηφισμάτων μετά από 30 χρόνια και με μελέτες που έχουνε γίνει, ο πληθυσμός
της Ελλάδος σε Έλληνες θα είναι περίπου στα 3.5 με 4 εκατομμύρια, θα γίνονται τοπικά δημοψηφίσματα, ποιοί θα
ψηφίζουν; Οι αλλοεθνείς, οι κάποιοι λαθρομετανάστες που ήρθαν και έγιναν νόμιμοι και γενικά οι νόμιμοι
μετανάστες, οι οικονομικοί μετανάστες και θα αλλοιώνουν την φύση των δήμων, το 2ο και το 3ο για το οποίο εγώ
δεν συμφωνώ με το νομοσχέδιο είναι όμως καταρχάς για μένα καλό είναι το χειρότερο, κατασκευάζει δήμους,
όμοιοι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Από τους πόρους που δίνει και προωθεί μέσω μηχανισμών και σας πληροφορώ
το εξής, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, το δημογραφικό πρόβλημα πάλι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το
χρησιμοποιήσουν κάποιοι σε μας. Την 1η φορά άλωσαν τις Νομαρχίες τότε, κατάργησαν τις κοινότητες, τώρα
επιχειρούν να αλώσουν και τον 1ο βαθμό. Για αυτούς τους τρεις λόγους εγώ θα συμφωνήσω με το ψήφισμα της
ΚΕΔΕ, αλλά σας ξαναλέω ότι είδαμε το τυράκι, το νομοσχέδιο και πολύ το είδαμε ως καλό αλλά βλέπουμε την
φάκα, κρύβεται η άλωση των κοινωνιών. Εγώ είμαι 62 στα 63 μπήκα, δεν θα ζήσω πολλά χρόνια αλλά να ξέρετε οι
νέοι οι οποίοι είναι 30 ετών θα δουν αλλοιωμένο πληθυσμό εδώ στην πατρίδα μας, οι οποίοι τελικά εδώ μέσα θα
είναι συνάδερφοι από άλλες εθνότητες, εθνικότητες, θρησκείες. Δεν είμαι ρατσιστής, όχι, όταν είναι νόμιμο να
είναι νόμιμο, αλλά ελάτε γιατί το επιχειρούν τώρα και γιατί βάζουνε φίλο και δεν βάζουνε άντρας και γυναίκα.
Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεμίρης παρακαλώ.
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : Και εγώ πολλά από αυτά που ήθελα να πω ειπώθηκαν από τους περισσοτέρους περί
δημαρχοκεντρικής διοίκησης, περί της μη ισότητας των δημοτικών συμβούλων, οι δημοτικοί σύμβουλοι δηλαδή
της πλειοψηφίας είναι, βγαίνουν με λιγότερους ψήφους, έχουν μεγαλύτερη αξία από της μειοψηφίας. Το ότι
παράδειγμα σχεδόν εδώ στις προηγούμενες εκλογές οι τρεις υποψήφιοι σχεδόν είχαν μια διαφορά ο 1ος με τον
3ο 10 μονάδες και δεν ξέρω αν ήταν και πήραμε εμείς το 60%, είναι, δεν είναι σωστό, πάγιο αίτημα και από
ιδεολογία ήταν η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική εγώ προσωπικά και λόγο και η παράταξή μας το στήριζε και
λόγο κομματικής τοποθέτησης ήταν το 1ο αίτημα που είχαμε συνέχεια η απλή αναλογική. Αλλά περίμενα από το
ΣΥΡΙΖΑ, ένα αριστερό κόμμα να με φέρει ριζοσπαστικό νομοσχέδιο, αυτό να μην είναι οι παρατάξεις χώρια.
Ψηφοδέλτια χώρια δημάρχων, χώρια δημοτικών συμβούλων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό περίμενα και η απλή
αναλογική πρέπει να συνοδεύεται και με την διοίκηση, να εξασφάλισε και διοίκηση στο δήμο, το οποίο δεν
φαίνεται. Δηλαδή πως θα μπορούσε να γίνει αυτό; Να υπήρχε παράδειγμα, εδώ όταν κυβερνάτε η χώρα δίνονται
διερευνητικές εντολές και αν δεν πάρει κάποιος 151 βουλευτές δεν μπορεί να κυβερνήσει την χώρα, έτσι έπρεπε
να υπάρχει αυτό, δηλαδή όχι να συνδιαλέγεται ο δήμαρχος όπως φαίνεται από το νομοσχέδιο με τους δημοτικούς
συμβούλους αλλά με τις παρατάξεις αφού αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν επίσης οι υποψήφιοι από 100% που
μπορούσες να έχεις εδώ στο δήμο συγκεκριμένα 54 πήγανε στους 30 είναι πολύ μικρό ποσοστό. Και κάτι άλλο, η
παραίτηση λέει, αν παραιτηθεί ο δήμαρχος μπορεί να βγει οποιοσδήποτε και από την αντιπολίτευση και αυτό
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είναι, δε συνάδει με την αρχή της δημοκρατίας έτσι και οι πρόεδροι κακώς των κοινοτήτων χώρια είναι αλλά
συμφωνώ με τον κύριο Αθανασιάδη ότι ναι αρμοδιότητες είναι στο θετικό αυτό το να διαχειρίζονται τους
κεντρικούς αυτούς, τα έργα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και επίσης δεν πρέπει να, έχει δικαίωμα
δηλαδή αυτό είναι με 4 ψήφους, με 4 άτομα να κατεβάζει ψηφοδέλτιο σε ένα χωριό και να είναι παράταξη.
Τουλάχιστον και εδώ έπρεπε να υπάρχει το κεντρικό ψηφοδέλτιο να έχει σίγουρα και στα μισά χωριά τουλάχιστον
να έχετε. Τώρα εδώ εντάξει και τα άλλα είναι ότι δεν έρχονται πόροι και αυτά αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι, μην κρυβόμαστε είναι η απλή αναλογική, γι' αυτό γίνεται όλο το πανηγύρι. Τώρα, όσο αναφορά την
διακυβέρνηση, θα υπάρχει πρόβλημα σίγουρα στην αρχή αλλά σκεφτείτε σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η απλή
αναλογική. Εγώ δεν μπορώ να το απορρίψω το νομοσχέδιο ολοκληρωτικά επειδή αν θέλετε υπάρχει απλή
αναλογική μόνο, αλά από την μια υπάρχει εκεί η απλή αναλογική από την άλλη δεν υπάρχει διακυβέρνηση, δεν
μπορεί να κυβερνηθεί, αλλά και ότι είναι, τολμάει να φέρει την απλή αναλογική ένα νομοσχέδιο είναι ένα βήμα
μεγάλο, εγώ θα ψηφίσω παρόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος; Ο κύριος Μιχαηλίδης παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο κύριε Μιχαηλίδη.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Κύριε πρόεδρε θα προσπαθήσω στην τοποθέτησή μου να αποφύγω πράγματα με
τα οποία συμφωνώ και ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Καποδίστρια, Καλλικράτης, Κλεισθένης,
τρία μοντέλα αυτοδιοίκησης τα οποία κάποιοι βίωσαν μέσα από μια αυτοδιοικητική πορεία και τα οποία λίγο
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιό κοντά το μικρόφωνο κύριε.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Ευχαριστώ. Τα οποία λίγο πολύ πέτυχαν ή απέτυχαν με ουσιώδης διαφορές αλλά
το τελευταίο μοντέλο ας πούμε, το τελευταίο σχέδιο νόμου ο Κλεισθένης τα διαφοροποιεί σε σχέση,
διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα, σε ένα σημείο το οποίο είναι και σημείο τριβής σήμερα όλου του
αυτοδιοικητικού κόσμου με την πολιτεία, με την κυβέρνηση. Την απλή αναλογική, αυτή είναι η ουσία.
Επαναλαμβάνω δεν θα, θα προσπαθήσω να αποφύγω με αυτά από τα οποία συμφωνώ απ' τους προλαλήσαντες
όπως επίσης θα προσπαθήσω να μπω σε μια λογική κριτικής αυτών τα οποία ειπώθηκαν. Επιτρέψτε μου λοιπόν
έτσι κωδικοποιημένα να σταθώ σε 7 σημεία στα οποία συμφωνώ και σε 3, 4 σημεία στα οποία διαφωνώ. Αυτό
σημαίνει ότι δεν θα αναλύσω το καθένα, απλά μόνο για την απλή αναλογική ένα θετικό σημείο κατ' εμέ θα μπω
στον πειρασμό να συμφωνήσω γιατί είμαι της λογικής που έχει να κάνει με την συμμετοχική κουλτούρα και
νομίζω ότι πλέον και στην κοινωνία αυτό είναι εξαιρετικά ώριμο, αρκεί μέσα στα πλαίσια του διαλόγου να μη μπει
κάποιο πλαφόν ως υποχώρηση της πολιτείας πράγμα το οποίο θα είναι 5% και θα αλλοιώσει την απλή αναλογική.
Ένα λοιπόν, κωδικοποιημένα επαναλαμβάνω είναι ότι συμφωνώ και θεωρώ εξαιρετικά θετικό την καθιέρωση της
απλής αναλογικής. Ένα το οποίο είναι επίσης θετικό αφορά την νέα κατηγοριοποίηση των δήμων ο οποίος
επιχειρείται μέσα από το νέο σχέδιο νόμου και λέω θετικό γιατί βιώσαμε και ξέρουμε ότι πραγματικά η κατανομή
των πόρων ΣΑΤΑ, ΚΑΠ μέχρι τώρα γινόταν με έναν άδικο τρόπο, το ξέρει πολύ καλά η διοίκηση, το ζήσαμε και από
κοινού δίνει μικρομεσαίοι και μικροί πραγματικά με τα κριτήρια που προϋπήρχαν αδικιόταν κατάφορα σε σχέση
με άλλους δήμους σε ότι έχει να κάνει με την χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους. Ένα 3ο θετικό κατ' εμέ
είναι η αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας των ΟΤΑ, ο επόπτης των ΟΤΑ, και βέβαια έτσι όπως διατυπώνεται στο
σχέδιο νόμου ότι σταματάει, καταργείται η σκοπιμότητα των ελέγχων και η υπηρεσία αυτή θα λειτουργήσει στα
πλαίσια μόνο του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Το 4 με το οποίο θεωρώ ως
θετικό στο νέο σχέδιο νόμου είναι η κατάκτηση του νέου ψηφοδελτίου. Θεωρώ, η κατάκτηση. Το 5ο το οποίο
θεωρώ εξαιρετικά θετικό είναι η καθιέρωση του ελάχιστου και μέγιστου αριθμού υποψηφίων, δηλαδή
υποψηφίων για τις θέσεις του δημοτικού συμβουλίου με το γνωστό όσο έχει το δημοτικό συμβούλιο συν 10%. Το
6ο είναι η ελάφρυνση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου από θέματα τα οποία πραγματικά δεν αξίζει
να περάσουνε από το συλλογικό όργανο. Είπε ο Νίκος κάτι προηγουμένως, το 85, δεν ξέρω αν είναι 85 Νίκο, 90 ή
95% των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, των συλλογικών οργάνων είναι, εγώ θα έλεγα και των δύο
βαθμών, πάντως ένα συντριπτικό ποσοστό αποφάσεων των συλλογικών οργάνων είναι ομόφωνη, είναι ομόφωνες
οι αποφάσεις αυτές όχι επειδή έχουμε όλοι την ίδια κουλτούρα, όχι επειδή υπάρχει μια διοίκηση και μια ανίκανη
αντιπολίτευση, είναι επειδή εκ του νόμου έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο, έρχονται συλλογικά όργανα,
ζητήματα τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή για την ημέρα του Θεού ή για την 19η
Μαΐου ο κύριος Φατράλης ή ο κύριος Αθανασιάδης θα λένε όχι; Λέω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά θετικό να
ελαφρύνουν οι συνεδριάσεις από τέτοια ζητήματα τα οποία θα πάνε στις αρμόδιες επιτροπές και εκεί βάζω μια
σημείωση ποιοί συνάδερφοι, δημοτικοί σύμβουλοι θα συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις θα πρέπει να
αμείβονται όπως επιτέλους αμείβονται και οι συμμετέχοντες στο δημοτικό συμβούλιο και το 7ο θεωρώ σε πολύ
θετική κατεύθυνση τα δημοψηφίσματα σε επίπεδο δήμων. Τώρα ας περάσω λίγο στα αρνητικά, το 1ο για μένα
αρνητικό είναι η επέκταση των ανταποδοτικών στο θέμα του πράσινου, πέρα από την καθαριότητα και το
φωτισμό τα οποία ούτως ή άλλως υπήρχαν, εγώ πιστεύω ότι ανοίγοντας και την πόρτα του πράσινου σε ότι
αφορά τα ανταποδοτικά από την κοινωνία, θα δούμε στο άμεσο μέλλον και άλλες υπηρεσίες να τις πληρώνει η
κοινωνία, ο πολίτης και μάλιστα σε χρόνια τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα οικονομικά, και θα έχουμε μια
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μεταβίβαση βαρών λειτουργίας του δήμου στους πολίτες και ελάφρυνση ή αν θέλετε ένα συμπλήρωμα από την
πολιτεία σε ότι έχει να κάνει με την λειτουργία των δήμων. 2ο αρνητικό το οποίο βρίσκω σε αυτό το σχέδιο νόμου
έχει να κάνει με το 40%, πρέπει υποχρεωτικά 40% του άλλου φύλου. Προφανώς εννοεί το γυναικείο φύλο και το
αντιλαμβανόμαστε όλοι. Βεβαίως δεν θα μπω στον πειρασμό να πω πόσο σπουδαίος είναι σήμερα ο ρόλος της
κοινωνίας στην οικονομία της γυναίκας και τα λοιπά, θεωρώ ότι αυτά είναι αυτονόητα τα έχει κατακτήσει η
γυναίκα, αλλά με το να υποχρεώνεις την γυναίκα, επαναλαμβάνω είναι αυτονόητο το άλλο φύλο να συμμετέχει
την υποβιβάζεις μέσα από διαταγές και θα έλεγα ότι προσβάλλεται και το δικαίωμα να συμμετέχεις εθελοντικά
όλης της κοινωνίας. Εννοώ και του άντρα. Εκείνο το οποίο δεν διασφαλίζεται το 3ο είναι ο τρόπος
χρηματοδότησης, γιατί να σας θυμίσω ότι και επιτρέψτε μου έτσι να χρησιμοποιήσω κάποια νούμερα τα οποία
σημείωσα, η ΣΑΤΑ από το 1.107.000.000,00 που ήταν το 2009 περιορίστηκε μόλις στα 180.000.000,00 το 2017,
χωρίς λεφτά λοιπόν, χωρίς μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους, με παράλληλη χρηματοδότηση πραγματικά
η προσπάθεια αυτή θα είναι ατελής και δεν θα είναι και αποτελεσματική. Αύξηση λοιπόν ΣΑΤΑ, ΚΑΠ γιατί
πραγματικά τώρα είναι ανάγκη. Θα κλείσω με ένα τελευταίο με το 4ο, το οποίο σε άλλους ενδεχόμενα να
ακουστεί αιρετικό αλλά πιστέψτε με, έχω την αίσθηση ότι στην κοινωνία αυτό είναι εξαιρετικά ώριμο. Όταν
άρχισε αυτή η κουβέντα για το νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης, εκείνο το οποίο ακουγόταν πέρα από την απλή
αναλογική η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή της πολιτείας, ακουγόταν και ξεχωριστά ψηφοδέλτια, δηλαδή
ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους, ένα για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.
Κύριε πρόεδρε εγώ πιστεύω ότι οι συνθήκες
είναι πλέον ώριμες και η κοινωνία το έχει αποδεχτεί και αν θέλετε ξαφνιάστηκε που δεν είδε στο τελικό σχέδιο
νόμου αυτό το οποίο είχε προειπωθεί ή είχε διαρρεύσει από κυβερνητικά χείλη. Δηλαδή ένα ψηφοδέλτιο για
δημάρχους, ένα ψηφοδέλτιο για υποψηφίους. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτάσουμε και σε αυτή την τομή η
οποία είναι ώριμη πάρα πολύ στην κοινωνία και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι το νομοσχέδιο κατ' εμέ είναι σε
θετική κατεύθυνση, έχει βέβαια κάποια κενά, αλλά δεν ξέρω ποιά είναι η διαδικασία ακριβώς εδώ πέρα αν θα
ψηφίσουμε ή όχι, σε περίπτωση που μπούμε σε διαδικασία της ψήφισης ψηφίζω θετικά με τις παρατηρήσεις οι
οποίες ανέφερα προηγουμένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Μιχαηλίδη, άλλος; Όχι δεν είναι θέμα, έκφραση γνώμης είναι, ναι δεν είναι θέμα
ψήφου εδώ είναι έκφραση γνώμης. Φαντάζομαι ότι, κύριοι φαντάζομαι ότι εξουσιοδοτείται. Παρακαλώ κύριοι,
παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ, φαντάζομαι ότι δίνεται εξουσιοδότηση στον δήμαρχο ή σε όποιους κατεβαίνουν
κάτω να τοποθετηθούν σύμφωνα με την άποψη εδώ μέσα του καθενός, έκφραση, έκφραση γνώμης είναι.
Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν βάλαμε το θέμα κανονικά γιατί είναι τακτική συνεδρίαση δεν είναι έκτακτη την βάλαμε
εναρμονισμένη πάλι με αυτό της ΚΕΔΕ έκφραση γνώμης. Στο σημερινό το έγγραφο της ΚΕΔΕ ζητείται να
τοποθετηθούνε επί του ψηφίσματος ή τέλος πάντων να στηρίξουμε το ψήφισμα. Εμείς μπορούμε να βγούμε
έκφραση γνώμη όχι κατ' ανάγκη υπερψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε το δήμο μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκφραση γνώμης λοιπόν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια καλά είναι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα συνολικό γιατί θεωρώ, θεωρώ από τις
τοποθετήσεις τη δική μου, του Θόδωρου, τι δική σου, του Νίκου, του Θανάση και του Κώστα δεν έχουμε
διαφωνίες, μία διαφωνία άκουσα αυτή που.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι ο Κώστας. Εδώ είναι θα το δούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε δεν λέω, εγώ μιλάω επί των σκέψεων, δεν λέω υπέρ ή κατά, δεν μιλάω για την ψήφιση του
τέτοιου, δεν λέω γι' αυτό, επί των πραγμάτων αυτών, δηλαδή οι τοποθετήσεις εν πολύς, μια διαφωνία που
άκουσα είναι ότι ο Νίκος διαφωνεί με τα δημοψηφίσματα, ο Κώστας λέει συμφωνώ με τα δημοψηφίσματα, εγώ
είπα, ο Θόδωρος είπε, όλοι είπαμε υπέρ της απλής αναλογικής αλλά ο καθένας καταθέτει ανησυχίες για κάποια
συγκεκριμένα πράγματα. Θα έλεγα ότι στα ζητήματα που εγώ τοποθετήθηκα λίγο πολύ, παράδειγμα, μόνο ο
Βασίλης έκανε ένα αντισχόλιο, σαφέστατα εγώ δεν διαφωνώ ότι αν πάμε όπως είπες και εσύ ο δήμαρχος έχοντας
ένα μικρό ποσοστό στο δημοτικό συμβούλιο να δώσει αντιδημαρχίες και αλλού αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε μια
προγραμματική συμφωνία παρατάξεων για μένα. Δηλαδή συμφωνώ με τον Θανάση που λέει, όχι άσε να
τελειώσω λίγο την σκέψη μου, δευτερολογώ. Δευτερολογώ ναι, δηλαδή δεν είναι, θεωρώ ότι είναι κακό για μένα,
ανθυγιεινό να γίνει το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος μετά, σας λέω έναν προβληματισμό, πάλι με
παραδείγματα θέλω να μιλώ για να καταλαβαίνετε. Επιλέγω να κάνω αντιδήμαρχο τον Νίκο τον Σμολοκτό, καθόλα
άξιος, έμπειρος έχει δείξει και στην ιστορία. Ο Νίκος ο Σμολοκτός ως στέλεχος όμως της μειοψηφίας ή της
παράταξης που ηττήθηκε θα λειτουργήσει ως ένας, είμαι σίγουρος αφού θα δώσει τον όρκο, ως ένας έντιμος
αντιδήμαρχος. Ναι αλλά δείτε λίγο μια δυσκολία, την καλή του δουλειά θα την πιστωθεί ο δήμαρχος; Δηλαδή με
συγχωρείς, θέλω να πω δεν διαφωνώ, ναι αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι μια βόμβα στην λειτουργία της δικής σου
παράταξης. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι θέλω να πω; Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω; Δηλαδή με συγχωρείς, στο
τέλος, στον απολογισμό της επόμενης θητείας, την επόμενη θητεία, που ήσουνα όλη την θητεία αντιδήμαρχος
παράλληλα εσύ, ένας καλός αντιδήμαρχος τον οποίο όμως καρπώθηκα εγώ ως δήμαρχος, παραδείγματα τώρα.
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Αντιλαμβάνεστε ότι βγαίνουν προβλήματα, μη με διακόπτεις μετά τοποθετήσου, δευτερολογούμε τώρα. Έτσι,
δευτερολογώ. Θεωρώ ότι χρειάζονται ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες θα επιτρέψουν. Για μένα είναι πολύ
σημαντικό αυτό που λέγεται διάλυση των παρατάξεων. Οι παρατάξεις διαλύονται κυριολεκτικά, δεν πρέπει, όταν
προχωρούμε και υπηρετούμε ένα συνολικότερο πλαίσιο εδαφικό θα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα στην σκέψη,
μια ενότητα λίγο πολύ να νοιάζεται το ένα χωριό για το άλλο. Δεν διαφωνώ εγώ που θα δώσει, τι θα κάνει; Θα
πάρει λίγα λεφτά από την ΚΑΠ, από τους ΚΑΠ και θα πει αυτά τα δίνω, ας πάρει όλη την ΣΑΤΑ και ας την μοιράσει.
Θα δώσει 180.000,00 € στο Πανόραμα και θα του πει αυτοτέλεια έχει, ποιά αυτή είναι η αυτοτέλεια; Εγώ θα
έλεγα ότι θα πρέπει να δοθεί, με το νομοσχέδιο αυτό δεν το βλέπω, να δοθεί η δυνατότητα η πρόεδρος την
Χαριτωμένης να νοιαστεί για τους Πύργους. Ο Πρόεδρος των Πύργων να νοιαστεί για Χαριτωμένη, μέσα στο
υφιστάμενο πλαίσιο με τις δυσκολίες του τον Καλλικράτη αυτό σιγά, σιγά αναπτύσσεται, προσπαθούμε να
ομογενοποιήσουμε τις περιοχές μας, τις δημοτικές ενότητες. Αν έχουμε τοπικά συμβούλια ανεξάρτητα από τις
δημοτικές παρατάξεις, εννοώ τοπικά υποψήφια συμβούλια ανεξάρτητα από τις δημοτικές παρατάξεις θα αρχίσει
να λειτουργεί η απομάκρυνση της κάθε κοινότητας. Το χωριό μου εμένα και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, το χωρίο
μου εμένα και δεν με νοιάζει τίποτε άλλο. Το βρίσκω εγώ, εντάξει παιδιά ο διάλογος είναι πολύ καλό, σε αυτό που
νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, πιθανόν να το υπερτόνισε ο Θανάσης και ο Κώστας είναι η απλή αναλογική, σε αυτό
κανένας μας δεν διαφώνησε, διαφωνούμε σε πράγματα της λειτουργίας των δήμων μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε Αθανασιάδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : Δευτερολογώντας θα ήθελα πάλι να πω, να σταθώ και να πω ότι δυστυχώς δεν
τόλμησε η σημερινή κυβέρνηση να κάνει πραγματικά μεταρρύθμιση και θα έπρεπε να ξεκινήσει στην κεντρική
διοίκηση του κράτους όπου πραγματικά περιμέναμε να έκανε την επανάστασή της εκεί μέσα για να αλλάζανε
πράγματα. Γιατί το να παίζουμε τώρα με τον εκλογικό νόμο δεν έχει τόσο νόημα, απλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η
αυτοδιοίκηση πραγματικά μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης για την πατρίδα μας. Απ' ότι καταλάβατε τόσα
χρόνια η πατρίδα μας δεν είναι τυχαίο ότι συνέχεια είμαστε ουραγοί. Όπου πάμε είμαστε τελευταίοι, κάτι φταίει,
δεν φταίνε τα άτομα γιατί ως άτομα ο καθένας κατά μόνας διαπρέπουμε, βλέπεται τα ίδια άτομα όταν πάμε σε
άλλο, στο εξωτερικό πάμε σε άλλο πλαίσιο νομικό που μπορούμε να αναπτυχθούμε κάνουμε θαύματα. Εδώ θα
πρέπει, η δικιά μου η εντύπωση θα είναι ότι θα έπρεπε εδώ να πλησιάσει την πραγματικότητα και η σημερινή
κυβέρνηση και να έβλεπε ότι αυτά που πραγματικά φταίνε και κρατάνε φρεναρισμένο το κράτος, θα έπρεπε να
τολμήσει μέσα και από αυτό το νομοσχέδιο δίνοντας στην αυτοδιοίκηση πραγματικά φτερά και δύναμη να τα
προσπερνούσε και σαν παράδειγμά σας φέρνω τι αυτοδιοίκηση είμαστε εμείς όταν στα διοικητικά μας όρια
έρχεται ένας οποιοσδήποτε υπάλληλος χωρίς να σημαίνει, δεν είναι προσβλητικό του Δασαρχείου ή ένας
οποιοσδήποτε υπάλληλος της Αρχαιολογίας και σε φρενάρει. Αυτή κατά την δική μου άποψη αν θα έπρεπε να
τολμήσουμε, αυτοί θα έπρεπε να γνωμοδοτούσανε σε μας για ορισμένα πράγματα και με αυξημένη πλειοψηφία
όχι με 50 συν 1, με αυξημένη πλειοψηφία κάποια πράγματα να τα ξεπερνούσαν, για να κάναμε πραγματική
ανάπτυξη, γιατί σήμερα δεν μπορεί να κάνει τίποτε κανείς και όλοι τελικά ξέρετε τι; Αναλωνόμαστε στον εκλογικό
νόμο, κατά πόσο θα είναι ο δικός μου, ο δικός σου και τα λοιπά. Η πατρίδα μας νομίζω ότι στον 21ο αιώνα θέλει
να κάνει το άλμα και το άλμα αυτό εγώ από αυτό το νομοσχέδιο, δεν τολμάει να το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασιάδη, άλλος; Ο κύριος Φατράλης. Ο κύριος Φατράλης παρακαλώ.
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Επειδή αναφέρθηκε εγώ θα σταθώ λίγο στον δήμαρχο για το θέμα το οποίο, στο οποίο
τοποθετήθηκε για 2η φορά των αντιδημάρχων. Το θέμα δήμαρχε δεν είναι να πάρεις από μία παράταξη το
Σμολοκτό και από την άλλη τον Μιχαηλίδη, το θέμα είναι στις προγραμματικές συγκλήσεις, πρώτα επειδή
χρησιμοποίησες πρώτα θα μιλήσεις με τον Θόδωρο και την παράταξη και μετά θεωρώ ότι αν θα συζητηθούν τα
θέματα με μια παράταξη θα παραλείψω επειδή έκανες το τέτοιο, δεν θέλω να μπω στην διαδικασία αυτή την
ονοματολογική. Από την στιγμή που υπάρχουνε συγκλήσεις, τότε οπωσδήποτε αναφέρθηκα και εγώ και κάνω, θα
δοθεί και πρέπει να δοθεί αφού υπάρχει προγραμματική σύγκληση την οποία θα υπηρετήσει από την άλλη
παράταξη ο αντιδήμαρχος, εκεί το θέμα είναι οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει εσύ θεωρείσαι πρόβλημα.
Ναι δεν έχω πρόβλημα διάλογο κάνουμε εξάλλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν πούμε ότι προγραμματικά οι 2 παρατάξεις συμφώνησαν, οπότε λες κιόλας εγώ θα κάνω δυό
αντιδημάρχους από αυτή την παράταξη, και ήρθε ο άλλος ο υποψήφιος και αυτούς διεκδικεί αυτό το πράμα και
λέει τι 2 αντιδημάρχους, πιάνει τους ίδιους και τους λέει και τους τρεις θα σας κάνω. Δηλαδή δίνει αυτό το
δικαίωμα, αυτό με τρομάζει Βασίλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίξτε το μικρόφωνο κύριε.
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Άλλο είναι το θέμα αυτό το οποίο ζητιέται και βέβαια να τοποθετηθώ και μετά από εμάς
μίλησαν και ο Κώστας και ο Θανάσης, βεβαίως έθεσαν άλλες παραμέτρους τις οποίες προσωπικά και εγώ
συμφωνώ σε μερικά πράγματα και γι' αυτό είπα και μετά ότι δεν είναι θέμα το να ψηφίσουμε ή να μη
ψηφίσουμε. Τέθηκαν και άλλα και αυτό είναι βέβαια και η πεμπτουσία του διαλόγου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Εγώ πραγματικά θέλω να ξέρω όταν τελειώσει αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε ή
θα γνωμοδοτήσει το δημοτικό συμβούλιο επί του συγκεκριμένου ψηφίσματος. Ψήφισμα είναι της ΚΕΔΕ; Ή για το
νομοσχέδιο το οποίο είναι σε διαβούλευση, γιατί επαναλαμβάνω, εγώ σε ότι έχει να κάνει με το νομοσχέδιο και
εμμέσως πλην σαφώς σημαίνει ότι είμαι αντίθετος αφού χαρακτηρίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση το
νομοσχέδιο, δεν συμφωνώ με το ψήφισμα. Αλλά δεν συμφωνούμε όλοι και να κάνω τώρα μια παρατήρηση σε ότι
έχει να κάνει με την απλή αναλογική την οποία υπερασπιζόμαστε όλοι, είπα από την αρχή ότι δεν θα σχολιάσω
ούτε τον δήμαρχο, ούτε τον κύριο Αθανασιάδη, ούτε τον κύριο Φατράλη κανένα συνάδερφο, αλλά πραγματικά
μένω με την απορία, ενώ όλοι αποθεώνουμε την απλή αναλογική στο δια ταύτα βρίσκουμε ένα σωρό λόγους που
έχουν να κάνουν με την κυβερνησιμότητα ή την ακυβερνησία και λέμε δεν είναι καλοί. Επαναλαμβάνω για μένα η
συνεργατική κουλτούρα θα πρέπει να κυριαρχήσει, είναι ανάγκη των καιρών. Εδώ βλέπουμε 2 κόμματα σήμερα
να κυβερνούν την χώρα που ιδεολογικά απέχουν όσο εγώ από το φεγγάρι και εμείς δεν μπορούμε πραγματικά να
κουβεντιάσουμε για το αν θα γίνει, αν θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την πανήγυρη της Αργυρούπολης;
Βέβαια υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία θα υπάρξει διαβούλευση, θα υπάρξει αντιπαράθεση, θα υπάρχει
δυσκολία. Το ένα έχει να κάνει με τον προϋπολογισμός και το ένα έχει να κάνει με τον πρόγραμμα των τεχνικών
έργων. Αλλά επαναλαμβάνω μέσα από την συνεργασία και μέσα από μια άλλη κουλτούρα μπορούν να
ξεπεραστούν και αυτά τα ζητήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Μιχαηλίδη, παρακαλώ κύριε Καπαντζάκη.
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : Εδώ έχουμε μια κατάθεση νομοσχεδίου για την απλή αναλογική και εγώ συμφωνώ
και διαφωνώ με πολλά πράγματα που ειπώθηκαν εδώ μέσα. Διαφωνώ απόλυτα με οποιοδήποτε ποσοστό για το
αντίθετο φύλο, γιατί καταργεί όλες τις κατακτήσεις που έχουνε κάνει μέχρι τώρα, νομίζω ότι μπορούν να
συμμετέχουν από 0% μέχρι 100%, το να βάλουμε ένα ποσοστό με αφήνει πλήρως αδιάφορο. Μιλάμε για απλή
αναλογική, αν μιλήσουμε έξω με τον κόσμο και πούμε απλή αναλογική το 90% σε μια παρέα θα συμφωνήσει να
μην πω το 100%, αλλά κανείς δεν ξέρει εκτός από τους περισσότερους οι οποίοι ζούμε και διοικούμε μέσα από
την αυτοδιοίκηση και εκπροσωπούμε κάποιο κόσμο ή όλο τον κόσμο του δήμου άμα βάλουμε συνολικά της
παρατάξεις, νομίζω ότι αν μάθουν όλα αυτά θα υπήρχε μια πλήρης σύγχυση αυτή την στιγμή, εγώ συμφωνώ με
την απλή αναλογική, αλλά διαφωνώ απόλυτα γιατί καταργεί την απλή αναλογική όλο το επόμενο κομμάτι το
οποίο έχει κατατεθεί και όπως πολύ καλά συζητήθηκε εδώ μέσα και από πολλούς η πλήρη καινοτόμα ενέργεια
που έπρεπε να κάνει αυτή την στιγμή στο νομοσχέδιο ήταν το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Ακ ριβώς. Εφόσον δεν
προχωρήσαμε σε αυτή την καινοτόμα ενέργεια σε αυτή τη φάση, πάμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή, πάει η
κυβέρνηση να κάνει μια μεγάλη αλλαγή, θεωρώ ότι υπάρχει από πίσω όπως είπε και ο Νίκος υπήρχε η φάκα που
την βλέπω εγώ λίγο διαφορετικά και το τυρί, νομίζω ότι είναι πολιτική πρόθεση και η πολιτική πρόταση αυτή
κρύβει κάτι. Αυτό που διαβάζω εγώ σε αυτή την πολιτική πρόθεση είναι ότι προφανώς κάποιοι δεν έχουν χώρο
στην τοπική αυτοδιοίκηση και προσπαθούν να τον ανοίξουν με λάθος τρόπο. Ενώ αυτή την στιγμή η χώρα μας και
η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να πάρει την απλή αναλογική και να την αποθεώσει, παίρνει την απλή
αναλογική και θα την κατακρεουργήσει. Αν πάμε σε μια τετραετία μετά την απλή αναλογική με αυτά εδώ όλα
όπως προβλέπονται στον σημερινό το νόμο, όταν επιστρέψει και πάμε σε άλλες εκλογές νομίζω ότι θα
καταρρακωθεί και δεν θα υπάρχουνε, θα είναι ελάχιστοι υποψήφιοι οι οποίοι θα θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό
το κομμάτι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, θα πρέπει οπωσδήποτε να
υποστηρίξουμε την απλή αναλογική, αλλά θα πρέπει να την υποστηρίξουμε και να δείξουμε και εμείς τις ιδέες τις
καινοτόμες τις οποίες η απλή αναλογική θα πρέπει να πάει. Αυτά θα πρέπει να εκφράσουμε στο κεντρικό μας
συνέδριο και νομίζω ότι με αυτό το λόγο θα πρέπει ο εκπρόσωπος που πιθανώς θα είσαι εσύ δήμαρχε, θα πρέπει
να κατέβει και να δώσει αυτή την άποψη. Αν είναι δυνατόν να μας εκφράσεις απόψεις από άλλους δημάρχους της
περιφέρειάς μας, όχι μόνο του δικού μας νόμου. Δηλαδή θέλω να ξέρω εγώ ο δήμαρχος στην Κομοτηνή, ξέρω ότι
με την απλή αναλογική θα συμφωνήσει το μεγαλύτερο κομμάτι, τα σημεία που διαφωνούνε τα συγκεκριμένα
ποιά είναι; Και αν μπορείς να τα βγάλεις μέσα από την πολιτική, να τα βάλεις μόνο μέσα στην τοπική
αυτοδιοίκηση, τα ζητήματα που ενδιαφέρουν εμάς. Να αφήσουμε έξω την πολιτική, να μας πεις πέντε απόψεις
κάποιων δημάρχων οι οποίοι έχουνε αφήσει ένα έργο ή αφήνουνε ένα έργο ή στο κάτω, κάτω τους έχεις εσύ
γνωρίσει καλύτερα μέσα από την διαδικασία και ξέρεις ότι κάνανε κάποια πράγματα σοβαρά. Να ακούσουμε
πέντε τέτοιες απόψεις, για να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε. Μες το μυαλό μου γιατί υπάρχουνε εδώ ακόμα
που το διαβάζω έχω απορίες, σοβαρές απορίες, δεν είναι ότι διάβασα και ότι διαφωνώ, συμφωνώ με το 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8 γιατί εγώ συμφωνώ με τον Νίκο αλλά μπορεί να διαφωνώ κιόλας στο 2ο κομμάτι που είπε, δεν μπορούμε
να τα καταγράψουμε εμείς όλα αυτά και να στείλουμε μια απόφαση. Η ουσία είναι ότι η απλή αναλογική
προσωπικά την θεωρώ την καλύτερη λύση αλλά όλα τα υπόλοιπα, η δομή που ακολουθεί για να στηθεί αυτή η
διαδικασία είναι λάθος, με λάθος τρόπο και αυτή την στιγμή εμείς χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο δραστήριο.
Χρειαζόμαστε αυτά που είπαμε, ξεχωριστά ψηφοδέλτια, να φύγει αυτό το ποσοστό από τις γυναίκες, να έχει
ελεύθερο ποσοστό, το αντίθετο φύλο να έχει ποσοστό το οποίο να το ευχαριστεί να το κάνει, να μην είναι
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υποχρεωτικό όπως είπαμε. Η χρηματοδότηση των ΟΤΑ παίζει μεγάλο ρόλο για αυτά για να πάρουμε μια απόφαση
και να πούμε στο κάτω, κάτω όταν φτάσει αυτό να γίνει ψήφισμα ότι εγώ το ψηφίζω το ίδιο ή δεν το ψηφίζω. Και
περιμένω να ακούσω κάποιες απόψεις από άλλους δημάρχους που έχεις μάθει, να μας τους πεις εδώ και
κάποιους συγκεκριμένους λόγους που εκφράζουν οι άνθρωποι αυτοί, άσχετα σε ποιά παράταξη ανήκουν και τα
λοιπά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Καπαντζάκη. Παρακαλώ κύριε Σμολοκτέ.
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Συμπληρωματικά θα αναφέρω όσο αναφορά για το θέμα
των αντιδημάρχων την διοίκηση που ασκεί ο κύριος Μοσχόφ εδώ στην Βουλγαρία, είναι χρόνια δήμαρχος και έχει
συνθέσει απόλυτα ετερόκλητα, να μην πω όπως είπε όχλος ο κύριος πρωθυπουργός άρα ετερόκλητους
δημοτικούς συμβούλους. 2ον έτσι αγαπητοί φίλοι με την απλή αναλογική αναδεικνύονται οι άξιοι, οι ικανοί σε
ένα δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι γεγονός, δείτε το λιγάκι ποιό ανοικτά, δεν είναι κακό, απλά δεν του έτυχε
να κάτσει σε εκείνη την παράταξη που θα είναι, ακριβώς. Ουσιαστικά οι αντιδήμαρχοι θα εκτελούν τις αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλίου, παράδειγμα, οι κύριοι αντιδήμαρχοι δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να πάνε να
ρίξουν την γέφυρα εκεί, δεν μπορεί να κάνει, τέτοια απόφαση να πάρει. Θα πάρει το χαρτί, εκτελεί τις αποφάσεις
που του δίνει ο δήμος, το δημοτικό συμβούλιο και τελειώνεις τότε. Εδώ δημιουργείτε με την απλή αναλογική η
άμεση δημοκρατία, ναι στην Πετρούσα θέλουν να κατεβάσουν δικούς τους, στην Μικρόπολη το ίδιο. Γιατί κύριε
δήμαρχε;
Το λέω τώρα η ρήση του ενπαρόδω όχι εσείς, οποιοσδήποτε δήμαρχος κατεβούνε και εκεί θα αναδειχτούνε πάλι
οι άξιοι και θα πολεμήσουν πραγματικά για την τοπική κοινωνία, αυτή είναι η άμεση δημοκρατία, όχι η
ποδηγέτηση από τον κύριο Δήμαρχο ή το δημοτικό συμβούλιο του εκάστοτε δήμου, που ποδηγετεί τις αποφάσεις
και το έτσι θέλω του τοπικού συνοικισμού της Μενεμένης. Λέω τώρα έτσι; Επίσης η κατάσταση με την ποσόστωση
όπως είπε καλά ο αγαπητός συνάδερφος, ολοκληρώνω, είναι ρατσιστικό να βάζει το 40% εκ των ουκ άνευ
ποσόστωση στις γυναίκες, έναντι των ανδρών, είναι ρατσιστικό. Δεν έχει σημασία, γιατί να το βάλει. Θα
κατεβούνε όλοι στο στίβο και ανάλογα με την αξία τους θα αμειφθούνε, ισότητα δεν θέλουν οι γυναίκες; Ορίστε
κύριε ισότητα. Ευχαριστώ κύριε δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε, παρακαλώ κύριε Ντεμίρη.
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : Εγώ ήθελα πάνω στο ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα κάνουμε ψήφισμα.
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : Το ψήφισμα αυτό που φέρνει η ΚΕΔΕ, το ψήφισμα που ήρθε αυτό της ΚΕΔΕ και από την
ΠΕΔ με το να μην μπαίνουμε στην ουσία των θεμάτων, δηλαδή μήπως θα περάσει όπως έχει, να έχεις υπόψη σου
δήμαρχε κάποιες τροποποιήσεις μήπως, δηλαδή αν δεν θα αποσυρθεί, ουσιαστικά όπως φαίνεται, δηλαδή καλό
είναι να υπάρχουν το plan B που λένε με κάποιες προστάσεις τις οποίες άκουσες εσύ εδώ μπορείς να τις
προωθήσεις παρακάτω, και ένα, δηλαδή να μπορέσουμε να περισώσουμε κάτι και όσο αναφορά την τοποθέτησή
μου εμένα που είπα για το τέτοιο, εγώ ναι λέω στην απλή αναλογική αλλά όχι σε αυτό το νομοσχέδιο, σε ένα
διαφορετικό νομοσχέδιο το οποίο λέει χώρια οι δήμαρχοι, χώρια οι δημοτικοί σύμβουλοι γιατί με τροποποίηση
αυτό δεν γίνεται, αυτό μιλάμε όταν λέμε για δημοτικούς, για χώρια οι δήμαρχοι, χώρια, με τροποποίηση στο
υπάρχον νομοσχέδιο δεν γίνεται. Πρέπει να 'ρθει καινούργιο νομοσχέδιο και γι' αυτό είναι και η τοποθέτησή μου
και αυτή που είναι. Δεν υπάρχει κάποιο άρθρο συγκεκριμένο, έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Ντεμίρη, ευχαριστώ κύριε Ντεμίρη, ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Ντεμίρη κλείστε το
μικρόφωνο. Ο κύριος δήμαρχος, παρακαλώ κύριε δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να φύγουμε από αυτό Σάκη, συνάδερφε; Όχι, όχι μου άρεσε εμένα πάρα πολύ αυτό και θέλω
επειδή είμαστε πάνω, το θέμα μας είναι γνωμοδότηση επί του νομοσχεδίου ήδη έχουμε έναν, δύο, όχι ένα λεπτό
και το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο στην απόφασή του μπορεί να συνθέσει. Τώρα, σήμερα, τοποθετήθηκα εγώ,
εσείς, ο Νίκος, ο Θόδωρος, ο Βασίλης, ο Τάσος και ο Κώστας. Εφτά τοποθετήσεις είχα. Μέσα από αυτά νομίζω ότι
μπορούμε να βγάλουμε ένα απόσταγμα. Δηλαδή ο Κώστας ήταν σαφής είπε συμφωνώ σε 7 σημεία διαφωνώ σε 4.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της Αρχής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι άλλο ωραία. Αν θέλεις το καταγράφουμε αυτό που είπες, το επί της αρχής λέω ναι, αλλά
νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που είπε επειδή γνωμοδοτούμε. Να πάρουμε τις προτάσεις μας να τις πούμε,
δηλαδή όλοι, διαφώνησε κανένας μας στην απλή αναλογική; Ρωτώ; Δεν διαφώνησε. Βλέπουμε όμως ότι ολονών
πλην του Κώστα πιθανόν σε κάποια σημεία μόνο διαφωνεί έχουμε άγχος και στεναχώρια και αγωνία για το
ευδιοίκητο μετά, για το τι θα γίνει μετά. Την υλοποίηση ή την εκλογή με την απλή αναλογική, εκεί πιάνει όλους η
αγωνία. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Κώστας, τι θέλετε απλή αναλογική; Όλα τα άλλα θα τα
περάσουμε, θα τα περάσουμε αλλά εδώ μήπως θα περάσουμε και γκρεμίζουμε το οικοδόμημα της
αυτοδιοίκησης; Μπαίνει ένα ζήτημα τέτοιο. Μήπως έπρεπε να προφυλαχτούμε; Αν λοιπόν κωδικοποιήσουμε τα
σημεία της τοποθέτησης του καθενός μπορούμε να κάνουμε ένα δικό μας ψήφισμα να το πω. Θα ήθελα λίγο να
ακούσει την σκέψη μου γιατί αν μπορέσουμε να το χτίσω αυτό που λέω. Ένα δικό μας ψήφισμα ας το πούμε που
θα το δώσετε στο δήμαρχο να το πάει στην ΚΕΔΕ. Δηλαδή οι προτάσεις αυτές που κατατέθηκαν, το γεγονός ότι
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δεν διαφωνεί κανένας μας με την απλή αναλογική. Εγώ κατέθεσα το ζήτημα της διάσπασης, της καταρράκωσης
της παράταξης, της έννοιας της παράταξης, της έννοιας της συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Να
βάλουμε το ζήτημα που έβαλε ο Θόδωρος, δηλαδή αυτά που τοποθετηθήκαμε να μην τα επαναλαμβάνω τώρα.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε κύριοι; Κύριοι συνάδερφοι; Τι είπες Βασίλη; Λίγο, λίγο να το κλείσουμε Βασίλη και
μετά. Ας κλείσουμε το θέμα και μετά. Είμαι σίγουρος, αυτές είναι οι αγωνίες μας, επαναλαμβάνω, συμφωνείτε
κύριοι συνάδερφοι, κύριοι συνάδερφοι για να φύγουμε από το θέμα, συμφωνούμε ότι αυτά που τοποθετηθήκαμε
ο καθένας τα 4, 5, 6 σημεία να τα κλείσουμε σαν πρόταση του δημοτικού συμβουλίου; Τι λέτε; Ωραία, Θόδωρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : Δεν υπάρχει αντίρρηση, η αλήθεια να λέγεται ότι περιφερόμαστε στα ίδια πράγματα
λέμε, το ζητούμενο ποιό είναι, ότι για την τιμή των όπλων απλά εμείς τώρα συζητάμε αλλά στην πράξη δεν θα
ακουστούμε έτσι; Και πρέπει να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε θα ασχοληθούνε με αυτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ : Εδώ η αλήθεια να λέγεται το ψήφισμα που έχει κάνει η ΚΕΔΕ ήταν αναγκασμένη να
καταλήξει σε αυτό το ψήφισμα γιατί ξεκινήσαμε έναν διάλογο κωφών, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει τίποτε.
Δηλαδή είναι αυτό που με δύο λόγια που έχω πει, ότι περιμέναμε να κάνουμε τομές, πραγματικά, έτσι και δεν
τολμήσαν και τώρα ασχολούμαστε μόνο με τον εκλογικό νόμο και με αυτόν τον εκλογικό νόμο και με
οποιονδήποτε εάν δεν τολμήσουνε δηλαδή να αλλάξει αυτό που έχει καθηλωμένη την πατρίδα μας, η πατρίδα
μας είναι καθηλωμένη δεν πάει τίποτα μπροστά, τίποτα απλά φλυαρούμε, βυζαντινολογούμε και λέμε και λέμε
και λέμε ψηφίσματα, πάει τίποτε μπροστά; Άρα ή πρέπει να τολμήσουν ή τότε διαφορετικά αυτά όλα που λέμε
είναι έτσι να λέμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδερφοι καταλήγουμε όλοι μας ότι η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου θα είναι
ότι συμφωνούμε με την απλή αναλογική όμως κατατίθενται οι απόψεις ως έχουν, του κυρίου Ντεμίρη, του κυρίου
Σμολοκτού, του κυρίου Αθανασιάδη, του κυρίου Φατράλη, του κυρίου Μιχαηλίδη, του κυρίου δημάρχου. Έτσι;
Ωραία, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνεί το σώμα; Παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω δήμαρχε, συμφωνούνε οι πλειοψηφία των
δημοτικών συμβούλων για την απλή αναλογική αλλά έχουμε αγωνίες για τα άλλα και 1, 2.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα αυτό το πράγμα, κύριε Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη δεν είπε αυτό το πράγμα ο δήμαρχος,
είπε για απόψεις, για απόψεις είπε.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ : Η ουσία αυτού του σχεδίου νόμου δεν είναι ούτε το 40% του άλλου φύλου, ούτε τοπικά
δημοψηφίσματα, ούτε όλα τα άλλα τα ζητήματα για τα οποία και εγώ σε κάποια είχα αντίρρηση. Η ουσία είναι η
απλή αναλογική. Μάλλον είμαστε αρκετά υπερφλύαροι για να λέμε τα ίδια πράγματα. Η ουσία επαναλαμβάνω,
εκείνο το οποίο είναι κομβικό σε αυτό το σχέδιο νόμου και το οποίο θα συμφωνήσω παρεμπιπτόντως με τον
κύριο Αθανασιάδη δεν ήτανε αρκούντως τολμηρό είναι η απλή αναλογική, εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι, εκεί
γίνεται όλος ο πόλεμος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που διαφωνείτε μαζί μου κύριε Μιχαηλίδη;
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Στο γεγονός ότι δεν μπορούμε αποσπασματικά να πούμε συμφωνούμε με την
απλή αναλογική αλλά δεν συμφωνούμε με τα άλλα. Γιατί ακριβώς η ουσία του σχεδίου νόμου είναι η απλή
αναλογική.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα κύριε Μιχαηλίδη συμφωνούμε, πως θα γίνει δηλαδή, απλά λέμε ότι αν είχε περισώσει κάποια
πράγματα άλλα θα συμφωνούσαμε με το νομοσχέδιο. Με την απλή αναλογική συμφωνούμε λέμε.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Συγνώμη άμα θα μπει για να καταλάβω να ρωτήσω κάτι πολύ απλοϊκό, άμα θα
μπει ότι για το δημοψήφισμα ότι δεν είναι καλό ή άμα μπουν κάτι δευτερεύουσα ζητήματα θα συμφωνήσουμε με
το σχέδιο νόμου;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ για μένα μιλώ, βεβαίως, δηλαδή παράδειγμα εμένα με ενοχλεί που χωρίζονται τα ψηφοδέλτια
των τοπικών συμβουλίων από το κεντρικό δημοτικό, με πειράζει που διαλύεται η έννοια της δημοτικής
παράταξης. Με πειράζει που διαλύεται το σκεπτικό αυτής της ενότητας που λέγεται δήμος σήμερα, με πειράζει
που κάποιο χωριό θα έχει το δικό του αντάρτικο, ναι με πειράζει γιατί ποια δεν ζούμε σε εκείνα τα χρόνια που το
ένα χωριό πήγαινε στο άλλο με το γαϊδουράκι, συνυπάρχουμε. Είπαμε, δεν άκουσα κάποιον από εδώ πέρα
συνάδερφο που να λέει διαφωνώ με την απλή αναλογική, ούτε εγώ διαφωνώ και την υπερτονίζω και την ζητούμε
και σαν χώρος και σαν αυτοδιοίκηση και όλα, αλλά αυτά που συμβαίνουν τα παραδίπλα μας τρομάζουν. Γι' αυτό
λέμε λοιπόν αν θέλετε να διαφωνήσετε με αυτή την άποψη κύριε Μιχαηλίδη, διαφωνήστε. Έχω την εντύπωση ότι
σε όλα αυτά τα χρόνια δε με διακρίνει οι υπερφλύαρες δηλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο δια ταύτα, το σώμα συμφωνεί με την πρόταση του δημάρχου να καταγραφούν οι απόψεις επί του
σχεδίου νόμου; Όπως ελέχθησαν εδώ μέσα; Ακριβώς όπως τοποθετήθηκαν εδώ μέσα, κύριε Φατράλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Δηλαδή το ρεζουμέ στην όλη υπόθεση είναι έχουν αναλωθεί όλοι στον εκλογικό νόμο
όπου δεν είναι ο εκλογικός νόμος το παν, έτσι; Είναι σίγουρα το ποιό δημοκρατικό κομμάτι, δεν το συζητάμε σαν,
αλλά από εκεί και περιμέναμε ο 21ος αιώνας, περιμέναμε επανάσταση στην αυτοδιοίκηση.
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Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εκφράσει την γνώμη του για το Σχέδιο Νόμου «Κλεισθένης
Ι»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του όλες τις ανωτέρω τοποθετήσεις , συμφωνίες –διαφωνίες- παρατηρήσεις
επί του υπό συζήτηση σχεδίου Νόμου
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Τη θετική γνώμη του για την εισαγωγή της απλής αναλογικής.
2.Τις σοβαρότατες διαφωνίες του στα επιμέρους άρθρα του

Σχεδίου Νόμου με τίτλο:

“Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») οι οποίες παρατέθηκαν αναλυτικά στο
σκεπτικό της παρούσης απόφασης από τους ομιλητές και

παρατίθενται

περιληπτικά

παρακάτω ως εξής :
Αρνητικά σημεία του σχεδίου Νόμου:
• Διάσπαση παρατάξεων με το προτεινόμενο «ξεχωριστό» ψηφοδέλτιο των Κοινοτήτων
• Θεσμοθέτηση συμμετοχής των δυο φύλλων στα ψηφοδέλτια με ποσοστό 40%
• Αύξηση των δημοτικών τελών με την εισαγωγή της Υπηρεσίας Πρασίνου
• Κίνδυνος ακυβερνησίας με τη δυνατότητα των δημοτικών συμβούλων να εντάσσονται
σε άλλες παρατάξεις
• Εκλογή προέδρων στις κοινότητες άνω των 500 κατοίκων με ψηφοφορία μεταξύ των
εκλεγμένων μελών
• Μη ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις-αλλαγες στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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