
 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

 

 Κατά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου, στις 

3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη 

έδωσε το λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας και μέλος της ΚΕΔΕ κ. Αναστάσιο 

Κανταρά, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Το Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου συντασσόμενο με τις 

αποφάσεις των κεντρικών οργάνων των Ο.Τ.Α. ζητά την απόσυρση του συνόλου του σχεδίου 

Νόμου του Υπ. Εσωτερικών η οποία δεν προωθεί καμία ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες που έχει ο θεσμός της 

Αυτοδιοίκησης, για να επιτελέσει το έργο του προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

Ζητάει την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση από μηδενικής βάσης 

και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο νόμου που θα 

προωθεί πραγματικά την μεταρρύθμιση. 

Ζητάει την συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή που θα συζητήσει 

όλα τα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης.» 

Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος και τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει ο κάθε αιρετός για τις αιτίες που 

οδήγησαν την Αυτοδιοίκηση στη σημερινή κατάσταση 

 

-Την απόσυρση του συνόλου του σχεδίου Νόμου του Υπ. Εσωτερικών η οποία δεν προωθεί 

καμία ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και δεν ανταποκρίνεται στις 

μεγάλες ανάγκες που έχει ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, για να επιτελέσει το έργο του προς 

όφελος των τοπικών κοινωνιών 

 

- Την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση από μηδενικής βάσης και 

με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο νόμου που θα προωθεί 

πραγματικά την μεταρρύθμιση 

 

- Την συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή που θα συζητήσει όλα τα 

ζητήματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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