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Συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη ζητά από τη δημοτική αρχή του Δήμου Ζίτσας, η παράταξη
Αυτοδιοικητική Συνεργασία.

Εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο η παράταξη Γαρδίκου όπως αναφέρει η σχετική
ανακοίνωση έθεσε το ζήτημα της ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου Ζίτσας, ωστόσο η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου προεξέχοντος του
Προέδρου και του Δημάρχου αν και δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση αυτού του αυτονόητου
στις μέρες μας αιτήματος, δεν έπραξαν ουδέν ως προς αυτό.

Ενόψει σημαντικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου η μείζων αντιπολίτευση του
Δήμου Ζίτσας επαναφέρει επιτακτικά το θέμα αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Είμαστε ίσως
ο μοναδικός Δήμος που καλείται το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει δια περιφοράς,
δηλαδή λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων χωρίς συζήτηση, χωρίς ερωτήσεις, χωρίς
διευκρινήσεις επί των εισηγήσεων, αποστέλλοντας οι δημοτικοί σύμβουλοι την ψήφο τους
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) με email ή γραπτό μήνυμα sms προς το κινητό του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου !!! Αυτός ο τρόπος λήψης αποφάσεων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός και δεν
τιμά καθόλου την δημοτική αρχή και γενικά τη λειτουργία του δήμου μας. Αντίθετα
προσβάλλει τις δημοκρατικές διαδικασίες και υποτιμά τον ρόλο των δημοτικών
συμβούλων... Ρωτάμε λοιπόν τη δημοτική αρχή και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στα αμέσως
επόμενα δημοτικά συμβούλια που θα κληθούμε να αποφασίσουμε για τα δημοτικά τέλη, το
τεχνικό πρόγραμμα και εν τέλει τον προϋπολογισμό για το 2021 είναι δυνατόν να πιστεύουν
ότι θα συζητήσουμε τα κομβικής και μείζονος σημασίας αυτά ζητήματα και θα λάβουμε
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αποφάσεις δια περιφοράς με τον τρόπο που αναφέρθηκε; Δεν μπορούμε σε καμία
περίπτωση να νομιμοποιήσουμε, αρχής γενομένης από τη σημερινή συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου και εφεξής, αυτής της μορφής συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου, δηλαδή της μη συνεδρίασης. Έχουμε θέσει εγκαίρως το ζήτημα και εισπράξαμε
από την δημοτική αρχή αδιαφορία, εμπαιγμό και καμία διάθεση όπως αποδεικνύεται να
γίνουν τα αυτονόητα, πράγματα απλά στις μέρες μας, συνεδρίαση δηλαδή του συμβουλίου
δια τηλεδιάσκεψης».

Η παράταξη έκανε γνωστό ότι δε θα λάβει μέρος στη δια περιφοράς συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη.

2/2

