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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : «Ενημέρωση - συζήτηση
για το σχέδιο Νόμου "Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"» και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
2. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή.
3. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε από την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης.
4. Τη γενομένη ψηφοφορία επί του προτεινόμενου από τη Δημοτική Αρχή σχεδίου ψηφίσματος,
κατά την οποία ο Πρόεδρος κ. Τάχος Δημήτριος και είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι
ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Κρίκης Πέτρος, Νασιώκας Έκτορας,
Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία και Μπαμπαλής Δημήτριος ψήφισαν ΚΑΤΑ.
5. Τη γενομένη ψηφοφορία επί του προτεινόμενου από την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης
σχεδίου ψηφίσματος, κατά την οποία ο Πρόεδρος κ. Τάχος Δημήτριος και είκοσι επτά (27)
δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν ΚΑΤΑ, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κρίκης Πέτρος, ψήφισε
ΥΠΕΡ.
Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη,
Γεωργάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Πράπας Αντώνιος, Μπαράς Νικόλαος, Κυριτσάκας Ν. Βάϊος,
Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Τζανακούλης Κων/νος, Διαμάντος Κωνσταντίνος,
Ξηρομερίτης Μάριος.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος
• Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ δεν μας εκφράζει. Ως κείμενο, όπως και το διαβιβαστικό του προέδρου της
ΚΕΔΕ κ. Πατούλη δημιουργούν μία νέα ισχυρή και αχρείαστη πόλωση μεταξύ ΚΕΔΕ και
Υπουργείου που ως αποτέλεσμα θα έχει να μην συζητηθούν ουσιαστικά τα μεγάλα επίδικα της
περιόδου που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
•

Το νομοσχέδιο αποτελεί βάση για συζήτηση χρειάζεται όμως και σημαντικές βελτιώσεις. Προς την
κατεύθυνση αυτή ζητούμε να υπάρξει χρόνος διαβούλευσης δύο μηνών προκειμένου να κατατεθούν
όλες οι απόψεις.

•

Καλούμε την ΚΕΔΕ να μην αποχωρήσει από το τραπέζι της διαβούλευσης και να εξαντλήσει όλα τα
περιθώρια διαλόγου με την Κυβέρνηση για να υλοποιηθούν όλα όσα επιπλέον απαιτούνται για μια
Τοπική Αυτοδιοίκηση της δημοκρατίας, της συμμετοχής αλλά και της αποτελεσματικότητας.

•

Καλούμε επίσης την Κυβέρνηση να εξαντλήσει το διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς
και να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες αλλά και τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
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