
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεταµόρφωσης 

      Συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση τη ∆ευτέρα 7-5-2018, και ώρα 21:00 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Καταστήµατος προκειµένου να διαβουλευθεί 
και να διατυπώσει τις απόψεις του επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών µε τον τίτλο:    
 
                 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –            

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ  

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

       - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 

των ΦΟ.ΔΣ.Α» - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»  

 

     Μετά από µακρά συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέµατος, το 
Σώµα κατέληξε οµόφωνα στο συµπέρασµα ότι το Νοµοσχέδιο είναι 
απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί.  
 
     Στη συνέχεια προτάθηκαν στο Σώµα δύο σχέδια ψηφίσµατος. Το πρώτο 
από το ∆ήµαρχο Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα και το δεύτερο από το ∆ηµ. Σύµβουλο 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Μανώλη Πετάση. Στην ψηφοφορία που 
επακολούθησε έγινε δεκτό το ψήφισµα του ∆ηµάρχου, µειοψηφούντος µόνο 
του ∆ηµ. Συµβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που ψήφισε υπέρ του 
προταθέντος από το ίδιο ψηφίσµατος.  
      
 

Το Ψήφισµα που εγκρίθηκε έχει ως εξής: 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεταµόρφωσης µε ψήφους  19  προς έναν  
 

1. ∆ιαπιστώνει ότι το νοµοσχέδιο που κατέθεσε για διαβούλευση ο 

Υπουργός Εσωτερικών, µε το ψευδώνυµο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» δεν έχει 

καµία σχέση ούτε µε τις ανάγκες ούτε µε τα προβλήµατα της Τοπικής 



Αυτοδιοίκησης. Αποβλέπει στην εξυπηρέτηση συγκυριακών 

µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων και σχεδιασµών, εντάσσεται σε 

µεθόδευση  ταυτόχρονης διεξαγωγής Εθνικών και Αυτοδιοικητικών 

εκλογών και η τυχόν ψήφισή του θα οδηγήσει στη διάλυση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και την κατάλυση και των τελευταίων υπολειµµάτων 

αυτονοµίας της.  

 

2. Καταγγέλλει τον απαράδεκτο τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η 

τοπική αυτοδιοίκηση και τη χρησιµοποίησή της ως εργαλείο 

εξυπηρέτησης παραταξιακών σκοπιµοτήτων και µε πλήρη αδιαφορία 

για τη λειτουργική και θεσµική αποδιάρθρωσή της. 

 

3. Καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να αποσύρει το εκτρωµατικό 

νοµοσχέδιο, που πέρα από αλλότριες σκοπιµότητές του, διακρίνεται 

για την απίστευτη προχειρότητα, τις τραγελαφικές αντιφάσεις και την 

προφανή αδυναµία του να λειτουργήσει στην πράξη. Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση θέλει, επιδιώκει και απαιτεί ουσιαστικό και καλόπιστο  

διάλογο, µακριά από τεχνάσµατα, προσχήµατα και τακτικισµούς. 

 

4. ∆ηλώνει ότι θα εναντιωθεί µε κάθε τρόπο στην  περαιτέρω προώθηση 

του απαράδεκτου νοµοσχεδίου και θα υπερασπιστεί την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση µε όλες του τις δυνάµεις.    

 

Μεταµόρφωση, 7-5-2018 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 

 
*∆ιευκρινίζεται ότι οι ακριβείς θέσεις των ∆ηµ. Παρατάξεων και των ∆ηµ. Συµβούλων 
προκύπτουν από τις τοποθετήσεις τους κατά τη συζήτηση, αποτυπώνονται στα 
µαγνητοσκοπηµένα πρακτικά. 
*Ο  Βασίλης Καραβάκος αφού διατύπωσε τη θέση περί απόρριψης του νοµοσχεδίου 
και ανάγκης απόσυρσής του (µε το σκεπτικό της οµιλίας του) αποχώρησε από τη 
συνεδρίαση πριν την ψηφοφορία, για λόγους επαγγελµατικούς. 

 
 


