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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού της
Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Με αφορμή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 426/12-12-2019 πρόσκληση της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου για την τέλεση της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου τη Δευτέρα 16-12-2019 στα γραφεία της Π.Ε.Δ. στη Μυτιλήνη και ιδιαίτερα
για θέματα που αφορούν στον ορισμό εκπροσώπων σε επιτροπές Διαγωνισμών και
Συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας, σας αναφέρω τα εξής :
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την 16-11-2019 έλαβαν χώρα οι εκλογές για την
ανάδειξη Προεδρείου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κατά τις ανωτέρω
αρχαιρεσίες διαπιστώθηκε από άπαντες τους παρισταμένους η μη τήρηση της
προβλεπομένης στα Π.Δ. 75/2011 και 94/2019 εκλογικής διαδικασίας. Η αντίδραση τόσο
εμού όσο και άλλων συμμετεχόντων στη διαδικασία, ήταν άμεση και έντονη και
προκάλεσε την αποχώρησή των 10 επί συνόλου 17 μελών που συμμετείχαν στην εν

λόγω συνεδρίαση. Ωστόσο, να τονιστεί ότι παρά την αποχώρηση τα εναπομείναντα
μέλη συνέχισαν τις διαδικασίες εκλογής των λοιπών μελών.
Για όλα όσα διαδραματίστηκαν στην ανωτέρω εκλογική διαδικασία
ενημερώθηκαν άμεσα και εγγράφως όλες οι εποπτεύουσες Αρχές (Υπουργείο
Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε., Αποκεντρωμένη Διοίκηση Β. Αιγαίου) ενώ αιτήθηκα από την
Π.Ε.Δ. Β. Αιγαίου την αποστολή του Κανονισμού Λειτουργίας της καθώς και τα
Πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης.
Στην απάντηση που απεστάλη από την Π.Ε.Δ. Β. Αιγαίου και υπογράφεται από
το συνάδελφο Δήμαρχο Μυτιλήνης δηλώνεται ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που
προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.. Ο Κανονισμός
αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι :
«Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, χωριστά και με μυστική
ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα ανωτέρω
αξιώματα εκλέγεται εκείνος, ο οποίος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων.
Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες,
εκλέγεται εκείνος, ο οποίος θα λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των
παρόντων.
Αν στην Τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, εκλέγεται
πρόεδρος ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους
κατά τη διαδικασία εκλογής του διοικητικού συμβουλίου της περιφερειακής ένωσης και
σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από τον σύμβουλο που προεδρεύει δημόσια
κλήρωση.»
Επίσης, το άρθρο 13 παρ. 5 αναφέρει τα εξής:
«Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, όμοια σε σχήμα, χρώμα, μέγεθος
και είδος χαρτιού. Προς της ψηφοφορίας εκλέγονται δύο ψηφολέκτες, μεταξύ των
μελών του. Οι φάκελοι υπογράφονται από τον πρόεδρο προ της έναρξης της
ψηφοφορίας.
Διακοπή της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται.»
Ωστόσο, από τα συνταχθέντα Πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης που τίθενται
στη διάθεση οποιουδήποτε εξ ύμών τα αιτηθεί, καταφανώς αποδεικνύεται η μη
τήρηση της ανωτέρω εκλογικής διαδικασίας.
Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα που είχα θέσει εξ αρχής τόσο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας όσο και μετέπειτα στην Π.Ε.Δ. και σε όλους τους εποπτεύοντες
φορείς παραμένουν αναπάντητα. Αναλυτικά ερωτώ :
α. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκλογή προεδρείου
καθώς ουδέποτε προχωρήσαμε στη διενέργεια δεύτερης ή και τρίτης, αν απαιτούνταν,
ψηφοφορίας; Ομοίως ακολουθήθηκε η διαδικασία για την εκλογή των μελών
εκτελεστικής επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου του 2019;
β. Ορίστηκαν ψηφολέκτες μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ και, αν ναι, ποιοι ήταν
αυτοί;
γ. Τηρήθηκαν πρακτικά και από ποιον/ποια υπάλληλο;
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, από τα συνταχθέντα Πρακτικά, τα
οποία αποτελούν και αδιάψευστη έγγραφη μαρτυρία των πεπραγμένων της
συνεδρίασης της 16-11-2019, προκύπτει ότι ΔΕΝ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη
τόσο στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΠΕΔ όσο και στα Π.Δ. 75/2011 και 94/2019
εκλογική διαδικασία, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μεγάλη μερίδα των

μελών της Π.Ε.Δ. Β. Αιγαίου και επειδή η ανωτέρω διαδικασία επίκειται να
προσβληθεί,
Ζητώ από όλους σας να προσβάλουμε την παράτυπη εκλογική διαδικασία και
να συγκροτηθούμε σε σώμα προκειμένου να διεξαχθούν εκ νέου οι εκλογές ανάδειξης
των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και τα οικεία
Προεδρικά Διατάγματα.
Καλώ δε, τον συνάδελφο Δήμαρχο Μυτιλήνης να υποβάλει άμεσα την
παραίτησή του από τη θέση που κατέλαβε, καθώς και τους λοιπούς συναδέλφους που
εκλέχθηκαν σε λοιπά αξιώματα κατά τη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2019, μετά
την αποχώρηση των 10 μελών από τα 17 που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. να
πράξουν το ίδιο.
Τα ανωτέρω κρίνονται επιβεβλημένα για την ενότητα των αυτοδιοικητικών του
Βορείου Αιγαίου, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την από κοινού αντιμετώπιση
των πολλών και σοβαρών προβλημάτων της περιοχής μας.
Η αποχή από τη συνεδρίαση της Δευτέρας είναι μονόδρομος και έχει
παράλληλα στόχο να αποστείλει μήνυμα για την επιτακτικότητα της άμεσης
αποκατάστασης της νομιμότητας των ενεργειών μας.
Η όποια συμμετοχή
μας
στη
συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2019
νομιμοποιεί τα όσα παρατύπως πραγματοποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 16 ης
Νοεμβρίου 2019 και έχουν ήδη καταγγελθεί.
Με γνώμονα πάντα την ενότητα και τη συνεργασία του συνόλου των αιρετών
για την αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων της Περιφέρειάς μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.
Ο Δήμαρχος Λήμνου
Δημήτριος Μαρινάκης.

