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Έρχεται ένας νέος θεσμός : Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΤΗΣ ΚΩ

Οι δημότες θα μπορούν να καταθέτουν ερωτήσεις και ο Δήμαρχος θα τους απαντά, σε δημόσια συζήτηση, μία φορά

το μήνα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Ένα νέο καινοτόμο θεσμό δημοκρατικού ελέγχου, διαβούλευσης και συμμετοχής του πολίτη, εγκαινιάζει από τον

Ιανουάριο του 2015 η Νέα Δημοτική Αρχή.

Πρόκειται για την ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.

Οι δημότες και οι πολίτες της Κω θα υποβάλλουν ερωτήματα και θα θέτουν ζητήματα, τα οποία θα απαντά ο

Δήμαρχος στους ίδιους και δημόσια, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μία φορά το μήνα.

Οι πολίτες θα παρίστανται στη διαδικασία θα θέτουν το ερώτημα ή το ζήτημα που έχουν επιλέξει και ο Δήμαρχος στη

συνέχεια θα τους δίνει απάντηση. Ο πολίτης θα έχει και το δικαίωμα δευτερολογίας .
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Τα ερωτήματα θα υποβάλλονται γραπτώς είτε μέσω διαδικτύου στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος

σε συνεννόηση με το Δήμαρχο θα τα εντάσσει στην ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, στην ειδική συζήτηση που θα διεξάγεται

στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και με το Δήμαρχο να βρίσκεται ενώπιος ενωπίω με τους δημότες και να

απαντά στα ζητήματα που θέτουν.

Ο νέος αυτός θεσμός, που αποτελεί ιδέα και εισήγηση του Δημάρχου Γιώργου Κυρίτση, αναδεικνύει την έννοια του

ενεργού πολίτη αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την ενεργοποίηση αυτού του νέου θεσμού, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της

Επιτροπής Διαβούλευσης για τον προγραμματισμό των έργων.

Ο Γιώργος Κυρίτσης, στην ομιλία του, τόνισε χαρακτηριστικά:

‘’Πολύ σύντομα , θα καθιερωθεί με δική μου εισήγηση και πρωτοβουλία Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.

Κάθε δημότης θα μπορεί να στέλνει στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα ερωτήματα του για το

Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος θα επιλέγει να απαντήσει, όχι εγγράφως στο δημότη, αλλά δια ζώσης. Δηλαδή ο ίδιος.

Σε μία άτυπη συνεδρίαση, αλλά τόσο βαθιά δημοκρατική και ουσιαστική, ο Δήμαρχος θα απαντά στα

ερωτήματα των πολιτών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ο πολίτης θα είναι παρών και ο ίδιος

για να μιλήσει , να διατυπώσει το αίτημα του, να ασκήσει έλεγχο στο Δήμαρχο και να δευτερολογήσει αν

χρειαστεί.

Αυτό θα γίνεται απαραίτητα μία φορά το μήνα.

Είπα και πριν τις εκλογές ότι η Κως, ο Δήμος Κω έτσι θα προχωρά πλέον.

Μόνο οι αλαζόνες δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους, δεν παίρνουν τα μηνύματα των πολιτών.

Αυτό που είπα, ότι άλλαξα, κάποιοι το αμφισβητούν.

Μέχρι να το συνειδητοποιήσουν θα έχει αλλάξει και η Κως.

Θα έχει γίνει καλύτερη.’’
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