Ηράκλειο 29/5/2020
Ανοικτή επιστολή στον Δήμαρχο Ηρακλείου

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Με την σημερινή μας επιστολή θέλομε να σας επισημάνουμε κάποια ζητήματα
που έχουν σχέση με την Δημοκρατία , την λειτουργία των θεσμικών οργάνων ,και τον
σεβασμό των αποφάσεων .
Πρώτο θέμα: Μεταφορά της Λαϊκής αγοράς στο Μασταμπά
Σας είναι γνωστό ότι το το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψήφισε θετικά. ( απόφαση
109/2020) στο συγκεκριμένο θέμα . Παρ όλα αυτά το θέμα τέθηκε και συζητήθηκε (
παρουσία του αντιδημάρχου κ Σισσαμάκη , που θα ήταν και εισηγητής..) στην επιτροπή
λαϊκών αγορών της περιφέρειας η οποία έλαβε και την σχετική απόφαση. Επειδή
σύμφωνα με τον νόμο 4497/2017 άρθρο 29&1 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου ( που δεν υπάρχει ), παρακαλώ για την αποκατάσταση της
νομιμότητας .
Δεύτερο θέμα : Συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων και διοικήσεων εταιρειών.
Στην τελευταία διαπαραταξιακή σύσκεψη ( 15-5-2020) και μετά από σχετική επιστολή
των Ενεργών Πολιτών ( 13-5-2020 ) συμφωνήσατε με την διατυπωμένη πρόταση μας για
διεξαγωγή ανοικτών με φυσική παρουσία των μελών, διεξαγωγή των συνεδριάσεων των
διοικήσεων Οικονομικής επιτροπής , επιτροπής ποιότητας ζωής και διοικήσεων
οργανισμών κα εταιρειών . Παρ όλα αυτά μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η δια περιφοράς
προσκλήσεις για διεξαγωγή συνεδριάσεων.
Με την ευκαιρία επαναφέρομε το θέμα και της δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ( κεκλεισμένων τω θυρών , με μετάδοση από το κανάλι του Δήμου στο Υou
tube ) σε κατάλληλο χώρο ( πχ πολιτιστικό κέντρο ). Η ΠΝΠ της 11-3-2020 άρθρο 10
προβλέπει και συνεδριάσεις κεκλεισμένων τω θυρών, περίπτωση που μπορεί να
υλοποιηθεί.
Τρίτο θέμα : Υποβάθμιση Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοκρατίας
Οι πολλαπλές νομοθετικές ρυθμίσεις της νέας κυβέρνησης στο 3852/2010 και
4555/2018 στην ουσία «αλλοιώσαν» το εκλογικό αποτέλεσμα . Η συνέχιση της
υποβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου με την συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων , τις

συχνές παρακάμψεις του , την απονεύρωση της λειτουργίας του αποτυπώνουν μια
πολιτική επιλογή , την ουσία της οποίας υλοποιείται . Η δημοκρατική αναβάθμιση και
λειτουργία των θεσμικών οργάνων , δεν απαιτεί μόνο θεσμικό πλαίσιο, αλλά υπερβάσεις
με πίστη στην δημοκρατία και σεβασμό στην άλλη άποψη . Η πράξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο
ρόλο όταν οι Δημοτικές Διοικήσεις είναι μειοψηφικές.
Με εκτίμηση
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