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Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελούσε
αναπόσταστο μέρος του προγράμματος σταθερότητας της χώρας μας και απαίτηση των
δανειστών μας, αποτελεί πλέον νόμο του κράτους. Παρά τις διαφωνίες επί της αρχής του
νομοσχεδίου από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες
κατοίκων και δημάρχων συνενούμενων δήμων, εργαζομένων στην Τ.Α., συνδικαλιστών οι
αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση ψηφίστηκαν και θα υλοποιηθούν άμεσα.... Οι διαφωνίες
για το χωροταξικό και τις έδρες των δήμων δεν άγγιξαν βεβαίως καθόλου το Δήμο Ν.
Σμύρνης, ο οποίος όπως σας είχαμε ενημερώσει δεν θα αλλάξει σύνορα, αλλά θα
παραμείνει μόνος του.
Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Νοεμβρίου 2010
και θα αναδείξουν μια δημοτική αρχή ελαφρώς κουτσουρεμένης διάρκειας 3 ετών & 8
μηνών, αφού η θητεία της θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2011 και θα λήξει τον Αύγουστο
του 2014. Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου μας, όμως, θα αυξηθούν από 33 σε 41 (25 του
επιτυχόντα συνδυασμού και 16 της αντιπολίτευσης), ενώ οι αντιδήμαρχοι θα παραμείνουν
τελικά 5 τον αριθμό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 16 του "Καλλικράτη", που αφορά στο επαγγελματικό
ασυμβίβαστο των δημάρχων, το οποίο υποχρεώνει τους εκλεγέντες δημάρχους να
αναστείλουν κάθε επαγγελματική τους δραστηριότητα. Το ασυμβίβαστο προσπάθησε να
αποτρέψει η ΚΕΔΚΕ και μέχρι τελευταία στιγμή ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης
καλούσε τους Δημάρχους να αντισταθούν στο άρθρο 16, χωρίς όμως κανείς τους να
εισακουστεί. Ο κ. Ραγκούσης δέχτηκε μόνο για αυτή τη φορά το ασυμβίβαστο να ισχύσει για
δήμους άνω των 25.000 κατοίκων, ενώ από τις επόμενες εκλογές το όριο θα γίνει 10.000
κάτοικοι.
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, λοιπόν, θα πρέπει να έχουν πάρει απόφαση ότι αν εκλεγούν θα
ασχοληθούν επαγγελματικά και κατ’ αποκλειστικότητα με τη Διοίκηση του Δήμου τους,
γεγονός που ίσως βαρύνει αρνητικά στην τελική απόφαση πολλών υποψηφίων που είναι
εργαζόμενοι καρριέρας ή επιχειρηματίες και δεν θα θελήσουν να ανατρέψουν την
επαγγελματική τους πορεία, αν, βεβαίως, εκλεγούν...
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