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Ιωάννινα, 16.03.2020 
Αρ. Πρωτ. ∆Σ_20_01 

Προς:  ∆ήμο Ιωαννιτών 
Υπ’ όψιν Προέδρου ∆ημοτικού Συμβουλίου, Κο ∆. Παπαγεωργίου 
 

Κοινοποίηση:  
1. ∆ήμαρχο, Κο Μ. Ελισάφ, 
2. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα», Κο Θ. Μπέγκα 
3. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πολίτες για την Ανατροπή», Κο Λ. Νάτση 
4. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Κα Ο. Τσουμάνη 
5. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση», Κο Χρ. Πατσούρα 

 

Σε απάντηση του, με αρ. πρωτ. 16462/1482/13-03-2020, εγγράφου σας, σας παραθέτουμε 
ακολούθως τις απόψεις μας: 

 Η υπεύθυνη πολιτεία, με αλλεπάλληλες ενέργειες τον τελευταίο μήνα και αντιλαμβανόμενη την 
κρισιμότητα του θέματος, προέβη σε λήψη αποφάσεων και μέτρων κλιμακούμενης έντασης, ώστε 
να κάμψει την εξέλιξη της αναμενόμενης εξάπλωσης της επιδημίας. 

 Όλοι οι πολίτες αντιλαμβανόμενοι την επαπειλούμενη κρίση έλαβαν και λαμβάνουν σε προσωπικό 
και οικογενειακό επίπεδο τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, κυρίως  με βάση τα προαναφερόμενα 
μέτρα που επιβάλλονται από την κεντρική κρατική διοίκηση. 

 Σήμερα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και αυξανόμενες, δυσμενώς, με γεωμετρική πρόοδο, ώστε 
αντικειμενικά να είναι αδύνατη η κάλυψη όλων των εκκρεμοτήτων, μέχρι τη λήξη του 
πρωτοφανούς συναγερμού.  

 
Με την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Άρθρο 10, ΦΕΚ Α55, της 11ης Μαρτίου 2020), 
χορηγείται η δυνατότητα στους ∆ήμους να επιλέξουν την προσφορότερη λύση για τις συνεδριάσεις 
των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. 
 Η παράταξή μας, ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του 
∆ημοτικού Συμβουλίου και των υπολοίπων οργάνων διοίκησης (Οικονομική Επιτροπή, κλπ) του 
∆ήμου με τη φυσική μας παρουσία, έστω και κεκλεισμένων των θυρών. 

 Επιπροσθέτως, δεν συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθούν οι 
συνεδριάσεις αυτές μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή όλων των μελών των επιτροπών και 
συμβουλίων, με αποτέλεσμα την λήψη αποφάσεων ελλιπούς ή αμφίβολης δημοκρατικής 
νομιμότητας.  

 Η παράταξή μας προτείνει οι συνεδριάσεις να γίνουν διά περιφοράς, με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

o Να προτεραιοποιηθούν, με πρωτοβουλία της ∆ημοτικής Αρχής, τα θέματα με βάση την 
αναγκαιότητα να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις άμεσα και εφ’ όσον διακυβεύονται, κατ’ 
αρχάς, θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και πολιτών και, δευτερευόντως, θέματα 
κάλυψης υποχρεώσεων και λειτουργίας του ∆ήμου με χρονικούς περιορισμούς. 

o Να προσαρμοστούν, με βάση τα ανωτέρω, οι σχετικές ημερήσιες διατάξεις, ώστε να 
περιλαμβάνουν το πολύ πέντε θέματα προς συζήτησης. 

o Να ακολουθηθεί η διαδικασία λήψης απόφασης, για τα θέματα αυτά, δια περιφοράς. 
o Να επανεκτιμηθεί η κατάσταση μετά από δεκαπενθήμερο και, με την ίδια τακτική, να 
αντιμετωπιστούν τα, τότε, επείγοντα θέματα. 

 
Τέλος, καλούμε τη δημοτική αρχή να διοικήσει «δια του παραδείγματος» και να αποκλείσει, για το 
προσεχές χρονικό διάστημα, λήψη πρωτοβουλιών με έλλειψη αυξημένης υπευθυνότητας και με 
υπερβάλλοντα «ζήλο». 
 

Για την δημοτική παράταξη «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023» 

Η επικεφαλής 
Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου 


