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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 91   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/09.05.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 9η του µηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 
2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,09/05/2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 4719/04.05.2018, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι  (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βερλέκης Νικόλαος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 6. Κακανάκης Ευάγγελος 
  7. Κολοβού Κων/να 7. Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Βασιλάκη Αικατερίνη  
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
15. Καµπάκας Αντώνης  
16. Λυκούδης Αλεβίζος  
17. Βοσκόπουλος Χρήστος  
18. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
19. Γαβρίλης  Γεώργιος  



20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση-Απόφαση επί του θέµατος «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση 
της Συµµετοχής –Βελτίωση της οικονοµικής αναπτυξιακής λειτουργίας των 
ΟΤΑ[ Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
∆ηµάρχου , που αντιπροσωπεύει την θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης σχετικά 
µε τον υπό συζήτηση Νόµο .Αυτή έχει ως εξής : 
 

 

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. 

Συµφωνούµε και στηρίζουµε, αφού άλλωστε αποτελεί από χρόνια διατυπωµένη θέση 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης», την απλή αναλογική για την εκλογή του ∆ηµοτικού και 
Περιφερειακού συµβουλίου στην βάση της ισοτιµίας της ψήφου. 

� 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 την µεριά της κυβέρνησης προσπάθεια ευρύτατων 
συναινέσεων για να υπηρετηθεί πιο στέρεα η αντιλαϊκή ρότα. Για παράδειγµα τα 
κυβερνητικά επιτελεία δεν 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 την 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, την 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 
οµιλών 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 σύνολο τους.  

 

Με το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση: 
� Προχωρά σε νέα ληστεία στο λαϊκό εισόδηµα µε την ένταξη στην 

ανταπόδοση και των υπηρεσιών πράσινου. 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.  

� Προχωρά σε σταδιακή µεταφορά νέων φορολογικών βαρών στις πλάτες 
των λαϊκών νοικοκυριών και νοµιµοποίηση παλιών µέσω της Τοπικής ∆ιοίκησης. Αυτό 
κατά την 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 δεν 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 
την µεριά των λαϊκών αναγκών και δικαιωµάτων.  

Η Λαϊκή Συσπείρωση, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις τοπικές εκλογές, 
απορρίπτει και την παλιά και την 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 
περιφερική πολιτική δεν µπορεί να υπάρξει, όσο η γενική πολιτική παραµένει αντιλαϊκή. 
Καµιά ανάπτυξη για το λαό δεν µπορεί να εξασφαλιστεί σε τοπικό και περιφερικό 
επίπεδο, αν η κεντρική πολιτική είναι στα χέρια και στην εξουσία της αστικής τάξης και 
των κοµµάτων της. 

Με αυτές τις θέσεις η Λαϊκή Συσπείρωση στέκεται απέναντι στις αντιδραστικές 
αλλαγές. Με αυτή την θέση που αφορά τους εργαζόµενους, τα φτωχά λαϊκά 
στρώµατα που πλήττονται, τους εκλεγµένους σε τοπική και περιφερειακή διοίκηση, 
Λαϊκή Συσπείρωση 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 περιφερικά όργανα σηµαίνει πρώτα και 
κύρια την οργάνωση της πάλης για την συνολική ανατροπή της πολιτικής Κεφαλαίου 
και ΕΕ. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση 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 βαθειάς 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 
στην 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 
ΤΟΥΣ 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. 

 
 

 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   



 

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση ,µετά 
και τις αναλυτικές τοποθετήσεις των Συµβούλων οπού ανέπτυξαν τις θέσεις 
τους  

Μειοψηφούντων  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ  Κοντόσταυλου Γεωργίου, 
Σοφιανόπουλου Γεωργίου, Βοσκόπουλου Χρήστου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ 
και των κυρίων Καµπάκα Αντώνιο και Λυκούδη Αλεβίζο  οι οποίοι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση του ∆ηµάρχου. Ειδικότερα σε σχέση 
µε το νέο εκλογικό σύστηµα που προβλέπεται από το Νόµο τοποθετείται 
θετικά µόνο στα άρθρα 27 και 54 που αφορούν την κατανοµή των εδρών του 
∆ηµοτικού  και Περιφερειακού Συµβουλίου στον Α’ Γύρο των εκλογών. 
 

 

 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13) Βασιλάκη Αικατερίνη 14)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 15) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Καµπάκας Αντώνιος  17) 
Λυκούδης Αλεβίζος 18) Βοσκόπουλος Χρήστος 19) )Κατσαρέλης Νικόδηµος 
20) Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      10/05/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


