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Παροιμιώδης καθίσταται πλέον η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να χειριστεί σοβαρά
διοικητικά θέματα του Δήμου. Τελευταίο και κορυφαίο (προς το παρόν) παράδειγμα,
αποτελεί η ΑΚΥΡΩΣΗ από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
κ. Αγγέλακα της υπ’ αριθμ. 270/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε
την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από υπόμνημα
παρατηρήσεων που κατέθεσε στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η
Παράταξή μας «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής Γ.
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ».

Στο υπόμνημά μας καταγράφαμε τις κρίσιμες, κατά τη γνώμη μας, παραλείψεις ή ελλείψεις,
που περιείχε η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις οποίες καταθέσαμε κατά τη
συζήτησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά αγνοήθηκαν επιδεικτικά.
Οφείλουμε να υπομνήσουμε ότι ο Δήμαρχος πριν από αυτή την απόφαση, επιχείρησε και
πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 228/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το ίδιο
θέμα, την οποία εκ των υστέρων υποχρεώθηκε να αποσύρει, αφού κατά την συζήτησή της,
του επισημάναμε τα σημεία που έπασχε, αλλά και πάλι μας είχε αγνοήσει επιδεικτικά. Εκ
των υστέρων βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μας έδωσε δίκιο. Δεν έπραξε όμως το
ίδιο και για την υπ’ αριθμ. 270/2014 Απόφαση για το ίδιο θέμα, με αποτέλεσμα να
ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
Σημειώνουμε ότι ο Δήμος μας, από τον Φεβρουάριο του 2014, είχε εγκρίνει και δημοσιεύσει
στο ΦΕΚ το Νέο Οργανισμό Υπηρεσιών του Δήμου, με τον οποίο τότε συμφωνούσε και μετά
τις εκλογές «αποφάσισε» ότι δεν είναι «ικανοποιητικός» για το πελατειακό σύστημα που
θέλει να εγκαθιδρύσει στον Δήμο, «απελευθερωμένος» από την παρουσία μας στην ίδια,
μέχρι τις εκλογές, παράταξη.
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής πριν λίγο διάστημα
ΑΚΥΡΩΣΕ και άλλη απόφασή του, που αφορούσε την παράνομη μετακίνηση υπαλλήλου από
την Υπηρεσία που ανήκει προκειμένου να του αναθέσει αλλότρια καθήκοντα, καταργώντας
τον και από Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον «διέταξε» να επαναφέρει τον εν λόγω
υπάλληλο, εκτός από την Υπηρεσία που ανήκε και στην θέση, που κατείχε, χωρίς όμως
μέχρι σήμερα να έχει συμμορφωθεί σε αυτό.
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Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, επιχείρησε ο Δήμαρχος με λανθασμένη ερμηνεία της
υφιστάμενης νομοθεσίας, να επιβάλλει την επιλογή εκπροσώπων των αντιπολιτευόμενων
παρατάξεων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, με συμμετοχή στην επιλογή τους και των
Δημοτικών Συμβούλων της δικής του παράταξης.
Και τότε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατόπιν ερωτήματος της παράταξής μας
«Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής Γ. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ», έστειλε
διευκρινιστική απάντηση, με την οποία μας δικαίωσε σε ότι αφορά τον ισχυρισμό μας.
Επίσης παρανόμως ο Δήμαρχος (υπάρχει σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους) έχει σταματήσει από τον Σεπτέμβριο του 2014 την επιλογή Προϊσταμένων
των Οργανικών Μονάδων του Δήμου, παρότι από τον Μάρτιο του 2014 είχε ο ίδιος
προκηρύξει τις θέσεις και τον Αύγουστο του 2014 τις διαβίβασε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
για την επιλογή τους. Την τελευταία αυτή περιγραφόμενη ενέργεια την αιτιολόγησε με την
πρόθεσή του να φέρει προς ψήφιση τον νέο Οργανισμό του Δήμου, ο οποίος όμως μετά από
5 μήνες ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ και αυτός.
Παρά την στρατιά συμβούλων, που έχει γύρω του και υπηρεσιακών παραγόντων, φαίνεται
του είναι αδύνατον να πάρει μία σοβαρή και νόμιμη απόφαση για κρίσιμα διοικητικά θέματα.
Ελπίζουμε να διορθωθεί στο μέλλον αυτή η προχειρότητα, εκτός αν είναι επιλογή του η
επιβολή παράνομων αποφάσεων προς εξυπηρέτηση των πελατειακών του σχέσεων.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παροιμιώδης καθίσταται πλέον η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να χειριστεί σοβαρά
διοικητικά θέματα του Δήμου.
Τελευταίο και κορυφαίο (προς το παρόν) παράδειγμα, αποτελεί η ΑΚΥΡΩΣΗ από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Αγγέλακα της υπ’ αριθμ. 270/2014
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε την τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από υπόμνημα παρατηρήσεων που κατέθεσε στον
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Παράταξή μας «Ανεξάρτητη Δημοτική
Κίνηση Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής Γ. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ».
Στο υπόμνημά μας καταγράφαμε τις κρίσιμες, κατά τη γνώμη μας, παραλείψεις ή ελλείψεις,
που περιείχε η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις οποίες καταθέσαμε κατά τη
συζήτησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά αγνοήθηκαν επιδεικτικά.
Οφείλουμε να υπομνήσουμε ότι ο Δήμαρχος πριν από αυτή την απόφαση, επιχείρησε και
πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 228/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το ίδιο
θέμα, την οποία εκ των υστέρων υποχρεώθηκε να αποσύρει, αφού κατά την συζήτησή της,
του επισημάναμε τα σημεία που έπασχε, αλλά και πάλι μας είχε αγνοήσει επιδεικτικά. Εκ
των υστέρων βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μας έδωσε δίκιο. Δεν έπραξε όμως το
ίδιο και για την υπ’ αριθμ. 270/2014 Απόφαση για το ίδιο θέμα, με αποτέλεσμα να
ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
Σημειώνουμε ότι ο Δήμος μας, από τον Φεβρουάριο του 2014, είχε εγκρίνει και δημοσιεύσει
στο ΦΕΚ το Νέο Οργανισμό Υπηρεσιών του Δήμου, με τον οποίο τότε συμφωνούσε και μετά
τις εκλογές «αποφάσισε» ότι δεν είναι «ικανοποιητικός» για το πελατειακό σύστημα που
θέλει να εγκαθιδρύσει στον Δήμο, «απελευθερωμένος» από την παρουσία μας στην ίδια,
μέχρι τις εκλογές, παράταξη.
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής πριν λίγο διάστημα
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ΑΚΥΡΩΣΕ και άλλη απόφασή του, που αφορούσε την παράνομη μετακίνηση υπαλλήλου από
την Υπηρεσία που ανήκει προκειμένου να του αναθέσει αλλότρια καθήκοντα, καταργώντας
τον και από Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον «διέταξε» να επαναφέρει τον εν λόγω
υπάλληλο, εκτός από την Υπηρεσία που ανήκε και στην θέση, που κατείχε, χωρίς όμως
μέχρι σήμερα να έχει συμμορφωθεί σε αυτό.
Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, επιχείρησε ο Δήμαρχος με λανθασμένη ερμηνεία της
υφιστάμενης νομοθεσίας, να επιβάλλει την επιλογή εκπροσώπων των αντιπολιτευόμενων
παρατάξεων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, με συμμετοχή στην επιλογή τους και των
Δημοτικών Συμβούλων της δικής του παράταξης.
Και τότε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατόπιν ερωτήματος της παράταξής μας
«Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής Γ. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ», έστειλε
διευκρινιστική απάντηση, με την οποία μας δικαίωσε σε ότι αφορά τον ισχυρισμό μας.
Επίσης παρανόμως ο Δήμαρχος (υπάρχει σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους) έχει σταματήσει από τον Σεπτέμβριο του 2014 την επιλογή Προϊσταμένων
των Οργανικών Μονάδων του Δήμου, παρότι από τον Μάρτιο του 2014 είχε ο ίδιος
προκηρύξει τις θέσεις και τον Αύγουστο του 2014 τις διαβίβασε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
για την επιλογή τους. Την τελευταία αυτή περιγραφόμενη ενέργεια την αιτιολόγησε με την
πρόθεσή του να φέρει προς ψήφιση τον νέο Οργανισμό του Δήμου, ο οποίος όμως μετά από
5 μήνες ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ και αυτός.
Παρά την στρατιά συμβούλων, που έχει γύρω του και υπηρεσιακών παραγόντων, φαίνεται
του είναι αδύνατον να πάρει μία σοβαρή και νόμιμη απόφαση για κρίσιμα διοικητικά θέματα.
Ελπίζουμε να διορθωθεί στο μέλλον αυτή η προχειρότητα, εκτός αν είναι επιλογή του η
επιβολή παράνομων αποφάσεων προς εξυπηρέτηση των πελατειακών του σχέσεων.

Γραφείο ΤΥΠΟΥ της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ –
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Γ. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ»
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