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Κατά τη ςυνεδρίαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου τησ 15ησ Ιουνίου 2022 

Για το ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Εςωτερικϊν και ειδικότερα με το άρκρο 42 του 
νομοςχεδίου που ζκεςε ςε διαβοφλευςθ το Υπουργείο Εςωτερικϊν διαγράφονται οι λζξεισ 
«ι ςυμβοφλου επικεφαλισ δθμοτικισ παράταξθσ» ςτθν περίπτωςθ να ςυηθτάει το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο για κζματα το οποίο δεν είναι γραμμζνο ςτθν θμεριςια διάταξθ και 
κρίνεται κατεπείγον. Ουςιαςτικά με τθν ςυγκεκριμζνθ διάταξθ θ κυβζρνθςθ απαγορεφει 
ςτισ μειοψθφίεσ να κζτουν προ θμερθςίασ διατάξεωσ κζματα για ςυηιτθςθ. 
 
Μετά τθ ςυηιτθςθ των δυο Ψθφιςμάτων που κατατζκθκαν ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, από 
τον κ. Βουδοφρθ Νικόλαο –Επικεφαλισ και τθν κ. Μπιτςάκου Αςπαςία Δθμοτικι Σφμβουλο 
ακολουκεί το κάτωκι Ψιφιςμα :  

Η Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ζχει δεχκεί πολλά πλιγματα, τα τελευταία τρία χρόνια. 
 
Η κυβζρνθςθ με νζα διάταξθ ςυνιςτά τροποποίθςθ του Καλλικράτθ ςτο άρκρο 67. παρ. 7 
του Ν. 3852/2010. Το νομοςχζδιο που ζρχεται, με το άρκρο 42 κζλει να αφαιρζςει ακόμα 
και το δικαίωμα που είχαν οι επικεφαλισ Δθμοτικϊν παρατάξεων να ειςθγοφνται 
κατεπείγοντα κζματα προ θμεριςιασ διάταξθσ, επικαλοφμενθ τθ διατάραξθ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου από τθν υποβολι ‘’παρελκυςτικϊν κεμάτων’’. 
Αυτι θ ερμθνεία και ςφλλθψθ αποτελεί ςθμαντικι οπιςκοδρόμθςθ, πλιρθ απορφκμιςθ 
του κεςμοφ των Ο.ΤΑ. και τθσ βοφλθςθσ των πολιτϊν όπωσ αυτι ζχει εκφραςκεί ςτθν 
κάλπθ. Είναι αδιανόθτο θ αντιπολίτευςθ ουςιαςτικά να μθν ζχει να προτείνει τίποτα και 
να μθν ζχει τθ δυνατότθτα να κατακζτει αιτιματα των πολιτϊν για κζματα που τουσ 
απαςχολοφν κάποια δεδομζνθ ςτιγμι και ςυγκυρία. 
 
Φυςικά δεν είναι το μοναδικό πλιγμα που βιϊνει θ αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ οι τελευταίεσ 
κυβερνιςεισ με τα νομοςχζδια που ζχουν φζρει προσ ψιφιςθ προςπακοφν να 
κατευκφνουν τθν αυτοδιοίκθςθ με γνϊμονα το κομματικό ςυμφζρον και όχι το λαϊκό! 

Tα προβλήματα τησ κοινωνίασ πληθαίνουν, θζλουμε Δημοτικά ςυμβοφλια με κζντρο τον 
δημότη και όχι τα εκάςτοτε πολιτικά κόμματα. 

Οι φωνζσ τθσ αντιπολίτευςθσ πρζπει να ακουςτοφν δυνατά! Λζμε ναι ςτθν πολυφωνία! 

Το παρόν Ψιφιςμα να αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου, να κοινοποιθκεί ςτο 
Υπουργείο Εςωτερικϊν και ςτουσ  Βουλευτζσ του Νομοφ Κορινκίασ.  
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