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Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 21.4.2021
ηαθηηθήο (δηεμαρζείζαο κέζσ ηειεδηάζθεςεο)
Ππλεδξίαζεο Λν. 5/2021 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «πδήηεζε γηα ην λέν εθινγηθό ζύζηεκα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,
θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή πζπείξσζε Λ.Φ.Λ.Υ.»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 40 θαζψο θαη
ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο
21.4.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 7654/164-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 6/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξνεδξεχζαο: ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΑΡΑΒΗΑ (απνρσξήζαληνο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. θ.
Ι.Γεσξγακιή, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. θ. Γ.Αλεκνγηάλλε θαη δειψζαληνο
αδπλακία, ιφγσ αζζελείαο, λα πξνεδξεχζεη ηνπ Γεκ. Ππκβνχινπ ηεο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θ. Θ.Κπίγαιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/10, φπσο ηζρχεη).
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Ν Γξακκαηέαο : ΖΙΗΑ ΣΑΦΑ (απνρσξήζαληνο ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Π. θ.
Γ.Αλαγλψζηνπ).
ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 31 παξφληεο
θαη 2 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε

Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
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Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Νη

Γεκ.

Πχκβνπινη

θ.θ.

Ι.Γεσξγακιήο,

Α.Βαζηιφπνπινο,

Λ.Αλαληάδεο,

Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο,
Γ.Αλαγλψζηνπ, Ξ.Ιαδαξίδεο, Δ.Ξαπαινπθά, Η.Νπζηακπαζίδεο θαη Α.Γνχιαο (ζχλνιν
14) απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο επί ηνπ 1νπ
ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη
Ξ.Αζαλαζφπνπινο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη
ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ζ Γεκ. Πχκβνπινο θ. Α.Ξαπαθψζηα απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Π.Κπεξδέζεο θαη Γ.Δ.Γθνχκα απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα,
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
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Ν Ξξνεδξεχσλ, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
1ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.
1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν Ξξνεδξεχσλ, εηζεγνχκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο έζεζε
ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηα απφ 19/2/2021 θαη 7/4/2021 έγγξαθα αηηήκαηα ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο»,
ην νπνία έρνπλ σο εμήο:
Α)

Πξνο: θ. Γηάλλε Βνύξν, Γήκαξρν
θ. Ιύζαλδξν Γεσξγακιή, Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Θνηλ: Γεκνηηθνύο πκβνύινπο
Θέκα: Λα ζπδεηήζεη θαη λα ηνπνζεηεζεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ην
εθινγηθό ζύζηεκα πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε
Ξαξαζθεπή, 19 Φεβξνπαξίνπ 2021
Θχξηε Γήκαξρε,
Θχξηε Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ζ θπβέξλεζε ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο θαηέζεζε πξφηαζε λφκνπ γηα λέν εθινγηθφ
ζχζηεκα γηα ηηο εθινγέο ζηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε. Βαζηθά ζεκεία ηεο πξφηαζεο είλαη ηα
εμήο:
- Δθινγή δήκαξρνπ/πεξηθεξεηάξρε κε πνζνζηφ 43%
- Ρα 3/5 ησλ εδξψλ δίλνληαη ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη ηα 2/5 ζηελ
αληηπνιίηεπζε.
- Ρίζεηαη σο πξνυπφζεζε γηα λα κπεη έλαο ζπλδπαζκφο ζηελ θαηαλνκή ην φξην ηνπ
3%.
- Κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ζε Γεκνηηθά θαη Ξεξηθεξεηαθά Ππκβνχιηα κε κηα
θιηκάθσζε απφ ηνπο κηθξνχο δήκνπο ζηνπο κεγαιχηεξνπο.
- Απνθιείνληαη δπλάκεηο απφ ηε δπλαηφηεηα αθφκα θαη λα θαηεβάζνπλ ςεθνδέιηην,
θαζψο ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε έγθπξνπ ςεθνδειηίνπ λα θαηαηίζεηαη ν ειάρηζηνο
αξηζκφο ππνςεθίσλ ζην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ (άλσ ησλ 500
θαηνίθσλ).
- Γηαηεξείηαη ην εληαίν ςεθνδέιηην ζηηο θνηλφηεηεο θάησ ησλ 500 θαηνίθσλ.
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- Απμάλνληαη θαηά πνιχ ηα παξάβνια δπζρεξαίλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε
ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ απφ θησρέο ιατθέο νηθνγέλεηεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ηα
παξάβνια απμάλνληαη θαηά 150% γηα ηνπο ππνςήθηνπο πεξηθεξεηάξρεο, θαηά 100%
γηα ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο θαη θαηά 60% γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνχο, δεκνηηθνχο
θαη θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο.
Ζ πξφηαζε λφκνπ ηεο θπβέξλεζεο θέξλεη λένπο απαξάδεθηνπο πεξηνξηζκνχο θαη
απνθιεηζκνχο σο ζπλέρεηα ησλ αληηδξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνσζεζεί ζηελ
Ρνπηθή θαη Ξεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε απφ ηηο δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο. Νη θπβεξλήζεηο
δηαρξνληθά έρνπλ δηακνξθψζεη έλα αζθπθηηθφ αληηδξαζηηθφ πιαίζην κεηαηξέπνληαο
Γήκνπο θαη Ξεξηθέξεηεο ζε κνριφ γηα ηελ επηβνιή αληηιατθψλ κέηξσλ.
Εεηάκε λα ζπλεδξηάζεη άκεζα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε ζέκα ηνλ λέν εθινγηθφ λφκν
γηα ηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε.
Γηα ηε Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
Νη Γεκ. Πχκβνπινη
Λίθνο Πεξεηάθεο

Γαλάε-Δχα Γθνχκα

Ησάλλεο Εαραξηάδεο

Β)
Λέα Φηιαδέιθεηα – Λέα Σαιθεδφλα 7/4/2021
Λα ζπδεηεζεί σο ζέκα ΔΖΓ ην λέν εθινγηθό ζύζηεκα πνπ πξνσζεί ε
θπβέξλεζε
Πηηο 16 Φιεβάξε 2021 κε επηζηνιή καο πξνο ηνλ Γήκαξρν, ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δεηήζακε λα ζπλεδξηάζεη άκεζα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
κε ζέκα ηνλ λέν εθινγηθφ λφκν γηα ηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε
ηεο ΛΓ.
Ξξφθεηηαη γηα πξφηαζε πνπ θέξλεη λένπο απαξάδεθηνπο πεξηνξηζκνχο θαη
απνθιεηζκνχο σο ζπλέρεηα ησλ αληηδξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνσζεζεί ζηελ
Ρνπηθή θαη Ξεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ηφζν απφ ηε ΛΓ φζν θαη απφ ην ΠΟΗΕΑ,
δηακνξθψλνληαο έλα αζθπθηηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνπνίεζε Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ
ζηελ επηβνιή ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ. Ξξνδηαγξάθεηαη έλα ζχζηεκα αθφκε πην
αληηδεκνθξαηηθφ, αθφκε πην ηαμηθφ.
Ρελ πξφηαζε λα ζπδεηεζεί ν λένο εθινγηθφο λφκνο ζηήξημαλ θαη άιιεο δεκνηηθέο
παξαηάμεηο θαη κέιε ηνπ ΓΠ.
Δπαλαθέξακε ην ζέκα πξηλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ Άιζνπο.
Ν θ. Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ δεζκεχηεθε φηη ζα ην εηζάγεη σο θαλνληθφ
ζέκα ζηελ επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. Κάιηζηα ιάβακε γξαπηψο ηελ επηβεβαίσζε
φηη δεζκεχνληαη απφ θνηλνχ κε ηνλ Γήκαξρν φηη ζα εηζάγνπλ ην ζέκα ζην επφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
Πηηο 26 Κάξηε ιάβακε πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΠ ζηηο 31 Κάξηε, απφ ηελ
νπνία απνπζίαδε γηα άιιε κηα θνξά ην ζέκα. Ξξνθαιέζακε, απφ φηη θαίλεηαη κάηαηα,
ηε κλήκε θαη ηελ επζημία Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
θνηλνπνηψληαο ζε φια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ γξαπηή απάληεζε πνπ
είρακε ιάβεη πξηλ 2 εβδνκάδεο.
Ζ ζπλεδξίαζε αλαβιήζεθε, ζηάιζεθε λέα πξφζθιεζε γηα ηηο 7 Απξίιε, γηα άιιε κηα
θνξά ρσξίο λα εηζάγεηαη ην ζέκα.
Θχξηνη ζπλάδειθνη
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Ζ θαηάζηαζε δελ εμεγείηαη κε φξνπο εκπαηγκνχ, κε κηα πξαθηηθή «είπα-μείπα» ζηα
νπνία καο έρεη πιένλ ζπλεζίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή.
Ζ πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, νη ζπλεληεχμεηο ηνπ θ Βνχξνπ θαη άιισλ ζηειερψλ
ηεο, νη ζρεδφλ θαζεκεξηλνί ζπλαγειαζκνί κε θπβεξλεηηθά θαη άιια ζηειέρε ηεο ΛΓ
επηβεβαηψλνπλ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη ζπλεηδεηά ζηξαηεπκέλε ζην πιεπξό
ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ππέξ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ θαη ζε βάξνο
ησλ ιατθώλ δηθαησκάησλ θαη αλαγθώλ. Γηα απηό απνθεύγεη ζαλ ην δηάνιν
ην ιηβάλη θάζε ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηελ ιατθή
ακθηζβήηεζε.
Απηφ απνδεηθλχεη ε πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Απηφ
επηβεβαηψλεη θαη ε απξνζπκία ηεο λα αλνίμεη ζπδήηεζε γηα ηηο λέεο αληηδξαζηηθέο
αιιαγέο ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, γηα ηηο πξνζαξκνγέο ζην αζηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ
επηζηξαηεχνληαη καδί κε ηνλ θιηκαθνχκελν απηαξρηζκφ γηα λα ζσξαθίζνπλ ηελ
αληεξγαηηθή πνιηηηθή, λα θηκψζνπλ ηηο ιατθέο αληηδξάζεηο.
Ζ Ιατθή πζπείξσζε δεηάεη ηα ζπδεηεζεί εθηόο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο ην
ζέκα ηνπ λένπ εθινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα ηνπνζεηεζεί ην Γεκνηηθό
πκβνύιην επ΄ απηνύ
Γηα ηε Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
Νη Γεκ. Πχκβνπινη
Λίθνο Πεξεηάθεο

Γαλάε-Δχα Γθνχκα

Ησάλλεο Εαραξηάδεο

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε δηαηχπσζε γλψκεο επί ηνπ ζέκαηνο έρεη πξνβεί ην Ππκβνχιην
Γεκ. Θνηλφηεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηελ αξηζ. 6/2021 απφθαζή ηνπ.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ, θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο,
ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ.
Λ.Πεξεηάθεο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απφ 20/4/2021 αθφινπζε εηζήγεζε-ςήθηζκα
επί ηνπ ζέκαηνο, δεηψληαο ηελ ππεξςήθηζε απηήο απφ ην Πψκα:
Δηζήγεζε γηα ην λέν εθινγηθό ζύζηεκα πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ
γηα Γήκνπο θαη Πεξηθέξεηεο
Απφ ην Φιεβάξε ηνπ 2021 έρνπκε ζέζεη ζέκα λα ζπδεηεζεί ην λέν εθινγηθφ ζχζηεκα
πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, Ξξφθεηηαη γηα πξφηαζε πνπ
θέξλεη λένπο απαξάδεθηνπο πεξηνξηζκνχο θαη απνθιεηζκνχο σο ζπλέρεηα ησλ
αληηδξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξνσζεζεί ζηελ Ρνπηθή θαη Ξεξηθεξεηαθή
Γηνίθεζε ηφζν απφ ηε ΛΓ φζν θαη απφ ην ΠΟΗΕΑ, έλα ζχζηεκα αθφκε πην
αληηδεκνθξαηηθφ, αθφκε πην ηαμηθφ.
Κε πξφζρεκα ηε ιεγφκελε «θπβεξλεζηκφηεηα» επαλαθέξεη έλα πξνθιεηηθφ εθινγηθφ
ζχζηεκα, πνπ θαζηζηά ηελ πξψηε δχλακε παληνδχλακε. - κε έλα πνζνζηφ 43%. ζα
κπνξεί λα εθιέγεηαη δήκαξρνο θαη πεξηθεξεηάξρεο θαη λα έρεη ηα 3/5 ηνπ ζπκβνπιίνπ,
ηε ζηηγκή πνπ γηα ην εξγαηηθφ ζσκαηείν είλαη απαγνξεπηηθφ λα θεξχμεη απεξγία κε
έλα ηέηνην πνζνζηφ.
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Γηαηεξεί ηνλ εθβηαζηηθφ β' γχξν ησλ εθινγψλ, βάδεη πιαθφλ 3% γηα λα θαηαθέξεη
έλαο ζπλδπαζκφο λα εθιέμεη έδξα θαη ιακβάλεη επηπιένλ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή
απνθιεηζκφ δπλάκεσλ, φρη κφλν γηα φζνπο δελ πηάλνπλ ην 3%, αιιά θη φζεο ζαλ ηελ
Ιατθή Ππζπείξσζε έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθνχ, κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο έδξεο
ησλ ζπκβνπιίσλ. Δπηπξφζζεηα βάδεη λέα ζηελ θαηάξηηζε ζπλδπαζκνχ, αθνχ ζέηεη
σο πξνυπφζεζε λα θαηεβάζεη ςεθνδέιηην ζην 80% ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ
Βάδεη επηπιένλ νηθνλνκηθνχο θξαγκνχο αθνχ απμάλεη θαηά πνιχ ην χςνο ησλ
παξαβνιψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο (100%) θαη γηα ππνςήθηνπο
πεξηθεξεηάξρεο (150%) θαη θαηά 60% γηα δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο
ζπκβνχινπο.
Νη αιιαγέο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ψζηε λα
αληαπνθξίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά ζηηο
κεηαβνιέο ησλ αλαγθψλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζπλζήθεο θξίζεο
Νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ΛΓ, ΞΑΠΝΘ, ΠΟΗΕΑ, δηακφξθσζαλ έλα αζθπθηηθφ
ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ έρεη κεηαηξέςεη ηνπο δήκνπο ζε θξίθνπο ηνπ θξαηηθνχ
κεραληζκνχ. Πε κνριφ επέιαζεο ηεο αληηιατθήο επίζεζεο, κε αηρκή ηελ αλαηξνπή ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηε δηεχξπλζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε
θαη ζπξξίθλσζε θνηλσληθψλ δνκψλ, ηελ θνξνεπηδξνκή. Αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο,
απνδφκεζε θξαηηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, ππνζηειερνκέλεο
δνκέο θαη απεπζείαο αλαζέζεηο ζε „εζεινληέο‟ θαη ΚΘΝ
Νη Γήκνη επηδηψθεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ησλ
επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα αλαιακβάλνπλ θξίζηκνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Λα
απνηεινχλ ππιψλα ζηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηεο αζηηθήο ηάμεο,
Πε απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη ε απαγφξεπζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ην νηθνλνκηθφ
παξαηεξεηήξην ησλ ΝΡΑ πνπ επηβιήζεθε κε αθνξκή ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή
θξίζε. Γηα απηφ θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ -φπσο πξνβιέθζεθε ήδε απφ
ηνλ "Θαπνδίζηξηα" ην 1997θαη ηνλ "Θαιιηθξάηε"2010- πνπ είρε σο ζηφρν ηελ αχμεζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δεκνηηθψλ έξγσλ.
Νη αιιαγέο έρνπλ ινηπφλ λα θάλνπλ κε ην ξφιν πνπ αλαηίζεηαη ζε Γήκνπο θαη
πεξηθέξεηεο, πνπ αλαιακβάλνπλ θεληξηθφ ξφιν ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο ηελ
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε βάζε ηηο επηινγέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ηελ
πξνψζεζε ησλ ΑΞΔ, ηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ
εθηάζεσλ, δαζψλ, θαη ππνδνκψλ απφ ην θεθάιαην.
Αλαιακβάλεη ξφιν ζην πέξαζκα θαη ηε «λνκηκνπνίεζε» ησλ ζηφρσλ θη επηδηψμεσλ
ηνπ θεθαιαίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο ζεζκνχο ηεο ιεγφκελεο Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο, ησλ δηθηχσλ «εζεινληηζκνχ», …
Δλψ ε θεληξηθή θπβέξλεζε επηηειηθά νξίδεη ην πιαίζην δξάζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
νκίισλ φπσο κε αληη-πεξηβαιινληηθε λνκνζεζία, ηνπηθά ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά
ζρέδηα, θαηάξγεζε 8σξνπ θιπ, θιπ
Νη αιιαγέο ζην θξάηνο θαη ζηα εθινγηθά ζπζηήκαηα ζπκπιεξψλνπλ ην πιαίζην ησλ
αληηδεκνθξαηηθψλ λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ δξαζηηθά ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα,
ηελ απεξγία, ηηο ιατθέο δηαδειψζεηο, ηελ έληαζε ηεο θξαηηθήο θαηαζηνιήο, γηα λα
πεξλά πην εχθνια ε αληηιατθή πνιηηηθή, ηελ νπνία ζηεξίδνπλ φιεο νη αζηηθέο δπλάκεηο
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Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πιεηνςεθία ζηελ ΘΔΓΔ ζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο,
ηαπηηδφκελε πιήξσο ζην θχξην δήηεκα, απηφ ηεο ζπλέρεηαο ησλ αληηδξαζηηθψλ
αλαδηαξζξψζεσλ. «Νη αιιαγέο ζηνλ εθινγηθφ λφκν είλαη ζεκαληηθέο, φκσο δελ πξέπεη

λα μερλάκε φηη ζεκαληηθά, ίζσο θαη ζεκαληηθφηεξα, ζέκαηα πνπ πξέπεη λα θιείζνπλ
είλαη νη λέεο αξκνδηφηεηεο, ε θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ αηξεηψλ θαη ην γεληθφηεξν ζέκα
ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο», δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν πξφεδξνο ηεο ΘΔΓΔ.
Κάιηζηα ζε νξηζκέλα ζεκεία νη ζέζεηο ηεο ΘΔΓΔ είλαη αθφκα πην αληηδξαζηηθέο θαη
απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν φηη δεηάεη φρη 3% πιαθφλ
γηα ηελ είζνδν ζηα ΓΠ αιιά ην κέηξν εηζφδνπ ζε θάζε δήκν ζπλ 1%!

Ζ Ιατθή Ππζπείξσζε, είλαη αληίζεηε κε ην εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ θέξλεη ε
θπβέξλεζε ηεο Λ.Γ, φπσο ήκαζηαλ θαη ζην πξνεγνχκελν ζχζηεκα πνπ είρε θέξεη ε
θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ, πιελ ηεο «θνινβήο» απιήο αλαινγηθήο, ε νπνία άθελε αιψβεην
ηνλ εθβηαζκφ ηνπ Β‟ γχξνπ.
Δκείο δηεθδηθνχκε ρσξίο “λαη, κελ αιιά” ηελ απιή αλφζεπηε αλαινγηθή, έρνληαο σο
αθεηεξία ηελ ηζνηηκία ηεο ιατθήο ςήθνπ, φζν απηή είλαη εθηθηή ζην πιαίζην ηνπ
θαπηηαιηζκνχ.
Απηφ ην θάλνπκε ρσξίο απηαπάηεο γηα ην ξφιν ηεο Ρνπηθήο Γηνίθεζεο, σο θξαηηθνχ
ζεζκνχ, πνπ επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηνπ θεληξηθνχ
θξάηνπο.
Πξόηαζε ςεθίζκαηνο
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηαθσλεί κε ηελ
πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο πνπ επαλαθέξεη έλα άδηθν θαη
πξνθιεηηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα κε πξφζρεκα ηελ „θπβεξλεζηκφηεηα‟.
Πηελ νπζία επηδηψθεηαη λα εμαζθαιίδεηαη ε δηνίθεζε ησλ δήκσλ απφ δπλάκεηο πνπ ζα
επζπγξακκίδνληαη πιήξσο κε ηηο αληηιατθέο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη λα
πεξηνξίζνπλ φπνηεο θσλέο ηηο ακθηζβεηνχλ,
Γη‟ απηφ παίξλνπλ κηα ζεηξά κέηξα φπσο:
1. Αλάδεημε ηνπ δεκάξρνπ κε 43%,
2. Ν πξψηνο ζπλδπαζκφο εθιέγεη ηνπιάρηζηνλ ηα 3/5 ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
3. Όξην3%γηα λα κπεη έλαο ζπλδπαζκφο ζηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ
4. Κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη εηζάγνληαη επηπξφζζεηα εκπφδηα
πνπ απνθιείνπλ δπλάκεηο αθφκα θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα θαηεβάζνπλ ςεθνδέιηην.
5. Απμάλεηαη ην παξάβνιν γηα ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο θαηά 100% θαη γηα ηνπο
δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο θαηά 60%.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο ηάζζεηαη
ππέξ ηεο απιήο, αλόζεπηεο αλαινγηθήο, ηεο ηζνηηκίαο ηεο ςήθνπ, λα κελ
ππάξρεη 2νο γύξνο, λα κε κεησζεί ν αξηζκόο ησλ ζπκβνύισλ.
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Δπηπιένλ:
Ωο δήκαξρνο / πεξηθεξεηάξρεο, πνπ ζεζκηθά είλαη εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Γεκνηηθνχ
/ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ, λα αλαδεηθλχεηαη ν επηθεθαιήο ηνπ πξψηνπ ζε ςήθνπο
ζπλδπαζκνχ.
Λα κελ απνγπκλψλνληαη ηα εθιεγκέλα ζπκβνχιηα απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, λα κελ
κεηαθέξνληαη ζηελ Ν.Δ θαη ζε άιιεο επηηξνπέο.
Λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ςήθνη (ΞΔΟ, ΙΔΘΝ, ΘΑΡΑ) ζηελ ιήςε ησλ
απνθάζεσλ.
Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Θνηλνηηθψλ Ππκβνπιίσλ θαη
λα κελ είλαη κφλν γλσκνδνηηθέο θαη θαλνληζηηθέο νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, αιιά λα
δηακνξθψλνληαη φινη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιχνπλ κηα
ζεηξά ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ.
Λα κπνξνχλ νη πνιηηηθέο δπλάκεηο λα πξνβάιινπλ επζέσο ππνςεθηφηεηεο ζηα
φξγαλα φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο Ρνπηθήο Γηνίθεζεο. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε
δεκηνπξγεί έλα βαζηά ππνθξηηηθφ ζχζηεκα, πνπ παξαπιαλά θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε
εθκεδελίδεη ηελ επζχλε θαη ηε ινγνδνζία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ σο πξνο ηηο
ππνςεθηφηεηεο θαη ηα πεπξαγκέλα ησλ αηξεηψλ, πνπ έηζη θαη αιιηψο ππνζηεξίδνπλ.
Γηα ηε Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Ξξνεδξεχσλ έζεζε ηελ εηζήγεζεςήθηζκα ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.», σο αλσηέξσ
αλαθέξεηαη, ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


πέξ ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο ςήθηζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Κ.Θνπηζάθεο,



Θαηά ηεο αλσηέξσ εηζήγεζεο ςήθηζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Ζι.Ράθαο, Π.



Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Γ.Θαληαξέιεο, Α.Ξαπαθψζηα, Σ.ΡνκπνχινγινπΙεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο θαη Π.Αιεθξαγθή
(ζχλνιν 6) απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Λ.Πεξεηάθεο θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3).

Γξακκέλνο,
Π.Θνζθνιέηνο,
Θ.Κπίγαιεο,
Α.Θσλζηαληηλίδεο θαη Α.Ιέθθαο (ζχλνιν 8).

Γ.Θαξαβίαο,

Σ.Θνπεινχζνο,

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα απφ 19/2/2021 θαη 7/4/2021
έγγξαθα αηηήκαηα ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο», ηελ ππνβιεζείζα απφ απηήλ απφ 20/4/2021 εηζήγεζεςήθηζκα, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
ηζρχεη

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(3 ΤΠΔΡ -8 ΘΑΣΑ)
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Απνξξίπηεη ηελ ππνβιεζείζα απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.Λ.Σ.» εηζήγεζε-ςήθηζκα επί ηνπ ζέκαηνο ηνπ λένπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ
δηεμαρζείζα ςεθνθνξία απηή δελ ζπγθέληξσζε ηελ απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 4 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ. & Θ. Θψδηθαο) θαη ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 10
ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη, απφιπηε πιεηνςεθία επί ησλ
παξφλησλ (11) θαηά ηελ ςεθνθνξία κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (6 ςήθνπο).

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 35/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ Γ..

Ο ΑΘΖΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΑΡΑΒΗΑ

ΖΙΗΑ ΣΑΦΑ
ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..

Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΑΡΑΒΗΑ

Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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