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ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ TOY AHMOTJKQY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΧ TO ΛΑΟ ΤΗΣ A!\ ΒΑΡΒΑΡΑ! 
Συμπολίτες 

Τό Δημοτικό Συμβούλιο στή συνεδρίαση του της 13)11)76 αποφάσισε τη δημιουργία 

του θεσμού των λαϊκών συνελεύσεων μέ σκοπό τόν ορθότερο προγραμματισμό τών έργων. 

Τό Δημοτικό Συμβούλιο έχει σά στόχο τήν ενεργητική συμμετοχή του πολίτη στά κοι

νά. Ή καθημερινή επαφή μέ τό Λαό χωρίς στεγανά τόσο στη λήψη των αποφάσεων όσο 

καί στην υλοποίηση τών στόχων πού μπαίνουν μέσα άπό δημοκρατικές διαδικασίες κατο

χυρώνει στή συνείδηση του Λαοΰ ότι τό Δημ. Συμβούλιο είναι όργανο πού ή εξουσία του 

πηγάζει άπό τό Λαό, εκφράζει τό Λαό καί υπηρετεί τό Λαό. Έτσι ό πολίτης δέν είναι 

παθητικός θεατής πού ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια. Συμμετέχει ενεργητικά στά κοινά, 

αποφασίζει, κρίνει καί ελέγχει καθημερινά. 

Συγχρόνως γιά τή σύνταξη' του πιό σοιστου προγράμματος ή πείρα έχει δείξει οτι ó 

μοναδικός τρόπος είναι ή άμεσης επαφή μέ τή καθημερινή πράξη στό συγκεκριμένο πρό

βλημα. Ή σωστή πληροφόρηση προέρχεται,μόνο άπό τους δημότες πού ζουν καθημερινά 

τό πρόβλημα καί γι' αυτό ή γνώμη τους είναι βαρύνουσα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Ό Δήμος μας έχει χωριστεί σέ τέσσερες περιοχές δύο άνω'Αγία Βαρβάρα καί δύο κάτω 

μέ διαχωριστική γραμμή τή λεωφόρο Έλευθ. Βενιζέλου. 

Ο ΤΟΜΕΑΣ 1 : Οί κάτοικοι πάνω άπό τήν Έλευθ. Βενιζέλου άπό Όρίων εως Κρήτης. 

Τή ΤΕΤΑΡΤΗ 2 4 ΝΟΕΜΒΡΗ καί ώρα 5 μ·μ· στό παλιό Γυμνάσιο (Πολυκατοικίες). 

Ο ΤΟΜΕΑΣ 2 : Οί κάτοικοι πάνω άπό τήν Έλευθ.Βενιζέλου άπό Κρήτης εως τή στροφή. 

Τή ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ καί ώρα ίΟ π.μ. στή Σχολή Ράδου ( Πρώην Τσιλιβάκου ). 

Ο ΤΟΜΕΑΣ 3 : Οί κάτοικοι πού μένουν κάτω άπό τή λεωφόρο Β. 'Αλεξάνδρου - συνέ

χεια Έλευθ. Βενιζέλου μέχρι Όρίων. 

Τή ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΕΚΕΜΒΡΗκαί ώρα 5 μ.μ· στό Παλιό Γυμνάσιο ( Πολυκατοικίες) . 

Ο ΤΟΜΕΑΣ 4 : Οί κάτοικοι μεταξύ τών Λεωφόρων Έλευθ. Βενιζέλου - Β. 'Αλεξάνδρου 

'Ιεράς Όδοϋ • Άγ. Μαρίνας. 
Τή KYPIAKH5ÄEKEMBPH καί ώρα 10 π.μ. στή Σχολή Ράδου ( Πρώην Τσιλιβάκου ). 

Στή κάθε οικογένεια θά μοιραστεί άπό μία πρόσκληση συμμετοχής στίς λαϊκές 

συνελεύσεις. 
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AIAAIKAIIA ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

1) Ενημερωτική είσήγηση από το Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου ή από μέλος της δργανωτ. επιτροπής. 

2) Τη συζήτηση διευθύνει 6 Πρόεδρος ή ό 'Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου. 

3J Γράφονται ομιλητές χωρίς περιορισμό, με χρονικό δριο πέντε λεπτά. 

4) Τά θέματα πού μπαίνουν αφορούν στη κατάρτιση προγράμματος και μόνο, δηλαδή είναι καθαρά Δημοτικά. 

5) Γράφονται πρακτικά για νά γίνει απογραφή των προβλημάτων και των λύσεων πού προτείνονται από τους 

δημότες. 

6) Μετά τό τέλος των ομιλιών μπορούν %ά υποβληθούν εροηήσεις στό Δήμαρχο ή τήν οργανωτική επιτροπή. 

7) Γίνεται εκλογή αντιπροσώπων γιά τη Γενική Συνέλευση του Δήμου μέ εθελοντική συμμετοχή. 

8) ΟΙ αντιπρόσωποι της λαϊκής συνέλευσης πρέπει νά είναι εκφραστές των αιτημάτων πού βγήκαν από τή λαϊκή 

συνέλευση καΐ μόνον. 

9) Μετά τήν απογραφή των προβλημάτων από τις λαϊκές συνελεύσεις, τ ό Δημοτικό συμβούλιο άφοϋ μελετήσει και 

προγραμματίσει Ιεραρχικά τά έργα εγκρίνει σέ τακτική συνεδρίαση του τόν προγραμματισμό. 

10) Τέλος στή Γενική Συνέλευση του Δήμου πού συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι καθώς καΐ ol αντιπρό

σωποι των συλλόγων και σωματείων του β,ήμου αναλύεται ό προγραμματισμός του ¿ημοτικοϋ Συμβουλίου καθώς 

και οι λόγοι πού οδήγησαν στις προτεινόμενες λύσεις. 

'Ακολουθεί συζήτηση και παρατηρήσεις ώστε νά βρεθούν τ à αδύνατα σημεία και ελλείψεις καινά συμπληρωθούν. 

Στή συνέχεια τό πρόγραμμα παίρνει τήν οριστική του μορφή στην επόμενη συνεδρίαση του Αημοτικοϋ Συμβουλίου 

άφοϋ ληφθούν ύπ' δψιν ol παρατηρήσεις των αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης. 
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