Οι Δημοτικές Εκλογές με τον Νέο Νόμο
Η εφαρμογή του νόμου ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’ επιφέρει αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο
εκλογικό νόμο ‘’ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’.
Συγκεκριμένα για την επιλογή των δημοτικών συμβούλων θα ισχύσει το σύστημα της απλής
αναλογικής.
-

Ερώτηση: Τι συνέπειες είχε η εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»;
Απάντηση: Ο σημερινός συνδυασμός που διοικεί την Ελευσίνα με ποσοστό 40%
έλαβε 16 δημοτικούς συμβούλους από το σύνολο των 27 στις εκλογές του
2014. Δηλαδή διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

-

Ερώτηση: Πρακτικά τί σημαίνει αυτό;
Απάντηση:
1. Ότι ο Δήμαρχος διορίζει τους πέντε αντιδημάρχους,
προέδρους και τον γραμματέα του Δήμου.
2. Ότι ουσιαστικά ο συνδυασμός του Δημάρχου αποφασίζει για όλα.
3. Ότι ο συνδυασμός του Δημάρχου εισηγείται και αποφασίζει.

-

Ερώτηση: Πόσους συμβούλους θα έπαιρνε ο νυν Δήμαρχος με ποσοστό
40% με το νόμο ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’’;
Απάντηση: Θα έπαιρνε 10 ή 11 συμβούλους από τους 27.

-

Ερώτηση: Πόσους συμβούλους θα πάρει κάποιος με ποσοστό 30%;
Απάντηση: Θα πάρει περίπου 8 συμβούλους από τους 27.

-

Ερώτηση: Πρακτικά τί σημαίνει αυτό;
Απάντηση:
1. Ότι δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλους συνδυασμούς.
3. Ότι θα δοθούν θέσεις αντιδημάρχων και σε άλλους συνδυασμούς.
4. Ότι τα πράγματα θα ελέγχονται και θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια.
5. Ότι σταματούν οι υποσχέσεις.
6. Ότι σταματάει το ρουσφέτι διότι θα πρέπει να δοθεί λογαριασμός και σε άλλους.
7. Ότι οι υποσχέσεις είναι πλέον κοροϊδία και εξαπάτηση των πολιτών.

-

Ερώτηση: Μήπως ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις;
Απάντηση: Διοικήσεις και Κυβερνήσεις συνεργασίας υπάρχουν παντού στον κόσμο.
Μόνο εδώ δεν ευδοκιμούν;

-

Ερώτηση: Πώς εκλέγονται οι Δήμαρχοι;
Απάντηση: Αν κάποιος συνδυασμός δεν πάρει 50% + 1 ψηφοδέλτια την πρώτη
Κυριακή, θα επαναληφθούν οι εκλογές μεταξύ των δύο πρώτων
συνδυασμών. Από την ψηφοφορία αυτή ο συνδυασμός που θα λάβει
την πλειοψηφία θα δώσει τον Δήμαρχο.
Με το νέο νόμο τα «κοινοτικά» ψηφοδέλτια δεν είναι υποχρεωτικά για τους συνδυασμούς.

