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ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Σύμφωνα με τις αρχικές προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμος
Ν. Σμύρνης φαίνεται ότι θα παραμείνει ως έχει και δεν θα συνενωθεί με κανέναν
άλλο Δήμο.
Ο Υπουργός Εσωτερικών διαψεύδει, επίσης, τα σενάρια για παράταση της θητείας των
Δημάρχων και διαβεβαιώνει ότι όλα θα είναι έτοιμα μέχρι τον Οκτώβριο του 2010. Στις
επόμενες εκλογές επίσης δεν θα ισχύσει η εκλογή δημάρχων από τον πρώτο γύρο με 42%,
ενώ για πρώτη φορά θα ψηφίσουν και οι μετανάστες, όσοι πληρούν τα κριτήρια της νόμιμης
μακροχρόνιας παραμονής στη χώρα μας....

Με το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη που θα προκύψει από την εφαρμογή του «Καποδίστρια ΙΙ»
θα γίνουν οι Δημοτικές εκλογές του 2010. Οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν ολοκληρωθεί σε ένα
έτος (μέχρι τον Οκτώβριο του 2010) και για τη χωροταξική ανακατανομή των δήμων θα
ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την οποία
συμφωνεί και η ΚΕΔΚΕ. Το σχέδιο συνενώσεων δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος
«Καποδίστριας ΙΙ» το επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του ΙΤΑ και αναθεωρήθηκε
έπειτα από σχετική διαβούλευση με τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010 ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι δημοτικές εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους, τον Οκτώβριο του 2010 και θα
εκλέξουν νέους δημάρχους σύμφωνα με τους δήμους που θα προκύψουν από τις
συγχωνεύσεις του «Καποδίστρια ΙΙ». Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών κ. Ι.
Ραγκούση η διοικητική μεταρρύθμιση ξεκίνησε με τη συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής
(δημοσιεύεται στη σελ. 4), η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξή της, έτσι ώστε οι δημοτικές
εκλογές του 2010 να διενεργηθούν με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη. Ο κ. Ραγκούσης
διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν παράταση της θητείας των δημάρχων προκειμένου να
ολοκληρωθεί ο «Καποδίστριας ΙΙ» και το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοινώσεις του
αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση αναμένεται να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να
έχει ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβριο του 2010.

Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον «Καποδίστρια ΙΙ»
θα προκύψουν 392 δήμοι από τους 1034 που είναι σήμερα, 12 περιφέρειες και 2
μητροπολιτικές διοικήσεις στα αστικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Οαριθμός αυτός ίσως ν’ αλλάξει, αλλά σε καμία περίπτωση οι νέοι δήμου δε θα υπερβούν
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τους 430.
Ο «Καποδίστριας ΙΙ» δεν θα περιοριστεί μόνο στην επαρχία, αλλά θα επεκταθεί σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Οι νέοι δήμοι που θα προκύψουν θα ταυτίζονται σε ορισμένες
περιπτώσεις με τις υφιστάμενες επαρχίες, ενώ κάθε νησί θα είναι ένας δήμος.
Οι προτάσεις του ΙΤΑ αναφέρουν ότι ο Δήμος Ν. Σμύρνης θα παραμείνει ως έχει. Στις
αρχικές προτάσεις που έχουν γίνει δεν προβλέπεται η συνένωσή του με κάποιο άλλο δήμο.
Σενάρια που θέλουν τη συνένωση του Δήμου μας με το Παλαιό Φάληρο έρχονται σε
αντίθεση με τις μέχρι σήμερα προτάσεις του ΙΤΑ και κρίνονται ως αβάσιμα. Συνενώσεις δεν
προβλέπονται για κανέναν από τους μεγάλους δήμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής,
αντίθετα πολλές συνενώσεις προτείνονται για μικρούς δήμους της Δυτικής και Ανατολικής
Αττικής, στις οποίες πολλές φορές προτείνονται 2 και 3 εναλλακτικά σενάρια.
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