
                     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 17520/09.05.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης Έκτακτης Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  144/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το 

νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που αφορά την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

 

Σήμερα την 7η  Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17043/04.05.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. 

Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  04.05.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                     

                                                                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,  

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 32, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το 

νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση”  

  

                 ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

σχετικά με το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λαμβάνοντας 

υπόψη το υπ’ αριθμ. 1537/27.04.2018 έγγραφο της ΚΕΔΕ, δίδει τον λόγο στον Δήμαρχο Ιλίου κο 

Νίκο Ζενέτο ο οποίος είπε ότι: 

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Το σημερινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιείται για τη συζήτηση και τη λήψη 

απόφασης αναφορικά με το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», το οποίο αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση.  

Πρόκειται για ένα Σχέδιο Νόμου, που στο σύνολό του αποπνέει μια εχθρότητα απέναντι 

στον θεσμό. 

Ο τρόπος γραφής και σύνταξης του κειμένου, η νοηματική εκφορά, οι χαρακτηρισμοί και τα 

υπονοούμενα, οι ασάφειες, οι βεβιασμένες και προβληματικές προσθήκες, μαρτυρούν αφενός την 

επιφανειακή προσέγγιση του ζητήματος, αφετέρου μας γεμίζουν με σοβαρό προβληματισμό και 

ανησυχία για τις προθέσεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. 

Παράλληλα, επιχειρείται μια στοχευμένη θεσμική αποκαθήλωση και αποδόμηση της 

λειτουργίας της Τοπικής Δημοκρατίας, που πολλές φορές γίνεται απροκάλυπτη σε μια αντιγραφή 

του Καλλικράτη με μικρές αλλαγές μέσα σε 324 σελίδες. 

Παραθέτουμε τα πιο ουσιώδη σημεία του «Κλεισθένη Ι»: 

1. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες επιχειρούμενες 

αλλαγές, θα οδηγήσει στην θεσμική αποδυνάμωση των Δημοτικών Αρχών, οι οποίες δεν θα 

μπορούν να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους και στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

για τα οποία τις εμπιστεύτηκαν οι πολίτες,  οδηγώντας τους Δήμους σε αποσταθεροποίηση 

και ακυβερνησία.  

Η Τ.Α. και η ΚΕΔΕ ουδέποτε ζήτησε απλή αναλογική. 

2. Θεσπίζεται πληθώρα ελεγκτικών μηχανισμών, επιτροπών και παρεμβάσεων στη λειτουργία 

των ΟΤΑ, με κηδεμονία των Δήμων από τον Υπουργό Εσωτερικών, περιορίζοντας την 

διοικητική τους αυτοτέλεια.  

3. Αντικαθίσταται ο Ελεγκτής Νομιμότητας, που προέβλεπε ο Καλλικράτης, με τον Επόπτη 

ΟΤΑ, δημιουργείται Συμβούλιο Εποπτών ΟΤΑ, καθώς επίσης, Επιτροπή Συντονισμού και 
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Ελέγχου ΟΤΑ.  

Εμείς πάντα λέγαμε ΝΑΙ στον έλεγχο νομιμότητας και ΟΧΙ στον έλεγχο σκοπιμότητας. 

4. Επανερχόμαστε στην προ Καποδίστρια εποχή, την πρώτη διοικητική μεταρρύθμιση, με την 

επαναφορά της έννοιας της «Κοινότητας» και διαφοροποίηση της εκλογικής διαδικασίας, 

με όριο τους 500 κατοίκους, ξεχωριστή κάλπη, γεγονός που θα αναζωπυρώσει τον 

τοπικισμό, την αυτοπροβολή των προσώπων, τα μικροσυμφέροντα και τον διχασμό των 

τοπικών κοινωνιών. 

5. Η προσθήκη του πρασίνου στο ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, με 

τον τρόπο που τοποθετείται στο Σχέδιο Νόμου, θα προκαλέσει πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση των πολιτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξη των εσόδων 

ανταποδοτικού χαρακτήρα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Είμαστε θετικοί να ενταχθούν οι υπηρεσίες πρασίνου στην ανταποδοτικότητα, υπό μία 

προϋπόθεση. Σήμερα, το κόστος λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρασίνου καλύπτεται από τους 

ΚΑΠ, δηλαδή από τη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων.  

Θα είμαστε σύμφωνοι, λοιπόν, στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του Πρασίνου, αν αφαιρεθεί 

αυτή η φορολογία από τους πολίτες και ισοσκελιστεί με το ανταποδοτικό τέλος. 

Μέσα από το Σχέδιο Νόμου δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και δεν προωθείται η αποκέντρωση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.  

Αντιθέτως επιχειρείται η θεσμική αποσύνθεση των ΟΤΑ και η παράλυση των 

δημοκρατικών διαδικασιών.  

Για ποιον λόγο άραγε;  Μήπως προσπαθούν να ελέγξουν την Τ.Α. κι επειδή δεν μπορούν, την 

αποδυναμώνουν;  

Τέτοιες πρακτικές δεν μας είναι άγνωστες. Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις, με πλήθος 

αυθαίρετων παρεμβάσεων, συνηθίζουν να διαταράσσουν τις ισορροπίες λειτουργίας των ΟΤΑ και 

να τους οδηγούν στα όρια των αντοχών τους, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη τους τις προτάσεις των ανθρώπων που ζουν και αναπνέουν στις τοπικές κοινωνίες, όπως 

αυτές έχουν κατατεθεί από τα ανώτερα συλλογικά τους όργανα. 

Μια παρέμβαση για διόρθωση του Καλλικράτη θα έπρεπε να περιλαμβάνει, όχι μόνο το 

απαραίτητο χρονικό διάστημα επεξεργασίας του συγκεκριμένου Προγράμματος, αλλά πλήθος 

συναντήσεων και μια μακρά σε διάρκεια διαβούλευση, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο 

που θα τύχει της ευρείας αποδοχής των ΟΤΑ, αν αυτό είναι το ζητούμενο, για να μπορέσει να 

διασφαλιστεί η επιτυχημένη εφαρμογή του και να εξυπηρετήσει τις μεγάλες ανάγκες της Τ.Α., προς 

όφελος των τοπικών κοινωνικών που εκπροσωπεί. 

Για το λόγο αυτό, ζητάμε την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου «Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”», 

προκειμένου να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος με την Κεντρική Διοίκηση, σε 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που δεν θα είναι μικρότερο από δύο μήνες, για να γίνει η 

ΑΔΑ: Ω434ΩΕΒ-8Δ0



 4 

επεξεργασία του.». 

               ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι  

Α. Ομόφωνα δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

§ 5 του Ν. 3852/2010. 

Β. Κατά πλειοψηφία την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου «Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”», 

προκειμένου να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος με την Κεντρική Διοίκηση, σε 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που δεν θα είναι μικρότερο από δύο μήνες, για να γίνει η 

επεξεργασία του.». 

 Οι κ.κ. Κάβουρας Κ., Μπατσής Χ., Τσακανίκας Α. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία 

Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη» & ο κ. Ξενάκης Ν. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης 

«Ανεξάρτητη Αντιμνημονιακή Κίνηση Πολιτών Ιλίου (Α.Α.Κ.Π.Ι.)» έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 Οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Ιλίου» και οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό 

Σχήμα Ιλίου» απέχουν. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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