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Ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης «Ανυπότακτος Κορυδαλλός»:
Ο
νόμος 4674/2020 που ψηφίστηκε από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ στις 5/3/2020 –χωρίς κανέναν διάλογο ή
έστω στοιχειώδη διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους στους
δήμους δείχνει τη στρατηγική αντίληψη της κυβέρνησης της νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης
στην ΤΑ. Σε αυτό το νόμο εισάγονται οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ, ως δήθεν
σημαντικοί δημόσιοι οργανισμοί που βοηθούν να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες και αδυναμίες
των μικρομεσαίων δήμων.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες που αποκόπτονται από τη
λειτουργία των δήμων, ένας παράλληλος μηχανισμός λειτουργίας της Τ.Α. με τεράστιο
λειτουργικό κόστος και σε πλήρη αντίθεση με τη ίδια την φύση των ΟΤΑ που αποτελούν μια
κατηγορία οικονομικών μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες και κατασκευάζουν υποδομές που
χαρακτηρίζονται ως τοπικά δημόσια αγαθά που δεν είναι δυνατόν να παραχθούν με την ίδια
ποιότητα και στην ίδια ποσότητα ούτε να τιμολογηθούν με τις κλασικές μεθόδους του
ιδιωτικού τομέα. Με προφάσεις την μη τεχνική επάρκεια και την υποστελέχωση των
Τεχνικών Υπηρεσιών συστήνονται Ανώνυμες Εταιρείες που θα αναλάβουν την σύναψη,
εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ και την τεχνική και διοικητική
υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
δόμησης. Και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 9, αναγορεύει αυτές τις Ανώνυμες εταιρίες σε
«ισότιμους» φορείς της Τ.Α. που θα μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ και
υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η ανάθεση διαδικασιών και αρμοδιοτήτων στις υπό ίδρυση Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ,
αποτελούν καθαρή μορφή ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ, μεγαλύτερης
εμπλοκής μεγάλων συμφερόντων στη σφαίρα των δημόσιων αγαθών, περαιτέρω απαξίωσης
του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πρόσφατο παρελθόν δεκάδες “Αναπτυξιακές” διασπάθισαν
δημόσιο χρήμα και στη συνέχεια τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης φορτώνοντας τους
δήμους με χρέη.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο η διοίκηση Χουρσαλά-Δημόπουλου ψήφισε την
σύσταση μονομετοχικής Αναπτυξιακής ΑΕ χωρίς να δώσει απαντήσεις σε όλα τα
παραπάνω. Ο Ανυπότακτος Κορυδαλλός ζήτησε από την διοίκηση να απευθυνθεί στο
υπουργείο Εσωτερικών και να ζητήσει στοιχεία για το πόσες Αναπτυξιακές χρεοκόπησαν
και ποια ήταν τα χρέη που άφησαν, χωρίς να έχουμε λάβει καμία απάντηση έως και σήμερα.
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Όλοι εμείς οι αιρετοί της ΤΑ, οι τοπικοί φορείς, οι εργαζόμενοι στον δήμο και οι ενεργοί
πολίτες οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ίδια την φύση των ΟΤΑ ως φορείς άσκησης της
δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο, με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και
δημοκρατία, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχικότητα των τοπικών κοινωνιών
και μην παραδώσουμε την διοίκηση των δήμων σε τεχνοκράτες και ιδιωτικά συμφέροντα.
Παράλληλα, τα υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης των ΟΤΑ μπορούν να επιλυθούν μόνο
με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με ανάθεση
των αρμοδιοτήτων τους σε Α.Ε. οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια και σε
αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε.
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