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                          ΑΘΗΝΑ 14/05/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 1762 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

 

 

Προς τους Δημάρχους της Χώρας 

 

Θέμα: «Επίδοση ψηφισμάτων Δημοτικών Συμβουλίων στον Υπουργό 

Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη  την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 - 

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ για προγραμματισμό 

δράσεων» 

 

Συνάδελφοι, 
 
Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα  13:00  το μεσημέρι έχει 

προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη 

Σκουρλέτη προκειμένου να του επιδώσουμε τα ψηφίσματα μας σχετικά με το 

νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι». 

 

Σας καλώ να συμμετέχετε στην κινητοποίηση.  Η παρουσία όλων μας σε αυτήν 

την ιστορικής σημασίας διαδικασία είναι απαραίτητη, καθώς έχει ισχυρό 

ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να λείψει κανείς προκειμένου 

να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας στην 

εκτελεστική εξουσία πως δεν θα επιτρέψουμε την απορρύθμιση της 

Αυτοδιοίκησης και τη διάλυση των Δήμων μας. Επιμένουμε στο αίτημά μας να 

ξεκινήσει ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος, σε μια όμως βάση ουσίας 

και περιεχομένου που θα προωθεί την Αυτοδιοικητική διακυβέρνηση.  

 

Σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις σας δεν το επιτρέπουν να παραστείτε, σας 

καλώ να ορίσετε εκπροσώπους σας οι οποίοι θα αναλάβουν να επιδώσουν το 

ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σας.  

 

Σύσσωμη η Αυτοδιοίκηση Ά και Β΄ Βαθμού σε ένα ενιαίο μέτωπο δίνει μια 

μεγάλη ιστορική μάχη. Η απάντηση μας πρέπει να είναι δυναμική. Δεν πρέπει 

να λείψει κανείς.   
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Σας υπενθυμίζω ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μας την Πέμπτη 10 

Μαΐου,  το κόστος μετάβασης σας στην Αθήνα θα καλυφθεί από την 

ΚΕΔΕ.  

 

Η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαΐου στις 12:30 

μ.μ. στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8).  

 

 

 

 

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕΔΕ 

 

Μετά την επίδοση των ψηφισμάτων στον υπουργό Εσωτερικών έχει 

προγραμματιστεί για τις 14:00 το μεσημέρι συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. 

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στα γραφεία 

μας (3ος όροφος,  Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8), θα είναι ο καθορισμός των 

περαιτέρω δράσεων και αντιδράσεων μας μετά την αποτίμηση της συνάντησης 

μας με τον Υπουργό Εσωτερικών για το νομοσχέδιο  «Κλεισθένης Ι». 

 

 

 

 

 

  Με εκτίμηση    

    Γιώργος Πατούλης 

  Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

 

 

                     Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  
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