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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 11/7-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 130/2018 
Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του 

σχεδίου νόµου «Κλεισθένης 1» του ΥΠΕΣ περί 
Μεταρρύθµισης του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην κατηγορία των ∆ήµων . 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Μαΐου 2018 
ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 8815/3-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ελένη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. Κόττας Βασίλειος 
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος Γρίβα Παναγιώτα-Γραµµατέας 

Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης --------------------- 
Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ∆ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος ---------------------- 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
Παπαπανούσης Νικόλαος   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος  
………………………………………………………………………………………….. 

Aρχοµένης της συνεδριάσεως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 1ο και µοναδικό 
θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και δίδει τον λόγο 
στον κ. ∆ήµαρχο. 

Λαβών τον λόγο ο κ. ∆ήµαρχος εκθέτει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

τις τροποποιήσεις που θα εισάγει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το σχέδιο νόµου µε 
τίτλο «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της 
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 
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Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟ.∆Σ.Α» - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 
των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – 
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ» 

∆ιεξάγεται συζήτηση ανάµεσα στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα 

οποία εκθέτουν και τις απόψεις τους και ο κ. ∆ήµαρχος εισηγείται τα εξής: 
«ΟΧΙ στην απλή αναλογική επειδή εκτιµάται πως θα δηµιουργήσει σοβαρά 

προβλήµατα στην λειτουργία των ∆ήµων, δεδοµένης και της υπάρχουσας 
νοοτροπίας και πρακτικής. 

Οι ∆οµές Α/θµιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και περιφερειακά 
Ιατρεία) να περιέλθουν στους ∆ήµους µαζί µε του αντίστοιχους πόρους.  Ένταξη 
των ∆ηµοτικών Ιατρείων στις µονάδες Α/θµιας υγείας και στο ασφαλιστικό 
σύστηµα. 
        Άµεση, θεσµοθετηµένη και δεσµευτική απόδοση στους ∆ήµους του 10% 
των εσόδων του Πράσινου Ταµείου.  Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται δεσµευτικά για 
περιβαλλοντικά έργα.  Να µην προστεθεί στα δηµοτικά τέλη ηλεκτροφωτισµού και 
καθαριότητος τέλη πρασίνου. 
          Όλες οι δοµές πρόνοιας, τα επιδόµατα, οι δοµές του ΟΑΕ∆ και τα 
προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης να περάσουν στην αρµοδιότητα των 
∆ήµων, µαζί µε τους αντίστοιχους πόρους. 
 Εκχώρηση στους ∆ήµους της αποκλειστικής αρµοδιότητας, παραχώρησης 
και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων 
τους. 
 Ενίσχυση της λειτουργίας των δηµοτικών κοινοτήτων και της οικονοµικής 
τους αυτοτέλειας και τη δυνατότητα είσπραξης και κατανοµής πόρων από τα 
τοπικά συµβούλια. 
 Αύξηση των διατιθέµενων στους ∆ήµους πόρων, σε ποσοστό του ΑΕΠ.  
Στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται πόρους που 
αντιστοιχούν στο 12% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα οι πόροι αυτοί είναι κάτω από το 
2%». 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό 
του κ. ∆ηµάρχου  & συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου επί του σχεδίου νόµου 
«Κλεισθένης 1» του ΥΠΕΣ περί Μεταρρύθµισης του θεσµικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατηγορία των ∆ήµων, που αναφέρεται στο ιστορικό 
της παρούσης και έχεις ως εξής: 

«ΟΧΙ στην απλή αναλογική επειδή εκτιµάται πως θα δηµιουργήσει σοβαρά 
προβλήµατα στην λειτουργία των ∆ήµων, δεδοµένης και της υπάρχουσας 
νοοτροπίας και πρακτικής. 

Οι ∆οµές Α/θµιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και περιφερειακά 
Ιατρεία) να περιέλθουν στους ∆ήµους µαζί µε του αντίστοιχους πόρους.  Ένταξη 
των ∆ηµοτικών Ιατρείων στις µονάδες Α/θµιας υγείας και στο ασφαλιστικό 
σύστηµα. 
        Άµεση, θεσµοθετηµένη και δεσµευτική απόδοση στους ∆ήµους του 10% 
των εσόδων του Πράσινου Ταµείου.  Οι πόροι αυτοί θα διατίθενται δεσµευτικά για 
περιβαλλοντικά έργα.  Να µην προστεθεί στα δηµοτικά τέλη ηλεκτροφωτισµού και 
καθαριότητος τέλη πρασίνου. 
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          Όλες οι δοµές πρόνοιας, τα επιδόµατα, οι δοµές του ΟΑΕ∆ και τα 
προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης να περάσουν στην αρµοδιότητα των 
∆ήµων, µαζί µε τους αντίστοιχους πόρους. 
 Εκχώρηση στους ∆ήµους της αποκλειστικής αρµοδιότητας, παραχώρησης 
και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων 
τους. 
 Ενίσχυση της λειτουργίας των δηµοτικών κοινοτήτων και της οικονοµικής 
τους αυτοτέλειας και τη δυνατότητα είσπραξης και κατανοµής πόρων από τα 
τοπικά συµβούλια. 
 Αύξηση των διατιθέµενων στους ∆ήµους πόρων, σε ποσοστό του ΑΕΠ.  
Στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται πόρους που 
αντιστοιχούν στο 12% του ΑΕΠ και στην Ελλάδα οι πόροι αυτοί είναι κάτω από το 
2%». 
 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χοροζάνης Αντώνιος και Μιχάλαρος Ιωάννης 
µειοψηφούν. 
 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Φωτίου Σταύρος του Νικ. και                    
Πολυχρόνης Ιερόθεος ψηφίζουν λευκό. 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος µειοψηφεί επειδή: «όσα 
ανάφερα στην οµιλία µου που έχουν σχέση µε την απλή αναλογική που είµαι υπέρ 
για λόγους ισότητας ψήφου και όσον αφορά τον υπόλοιπο νόµο εξυπηρετεί και 
µόνο την εµπορευµατοποίηση όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου και οι ∆ήµοι µε 
αυτόν τον νόµο γίνονται επιχειρηµατίες». 
  

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  130/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


