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ΑΠΟΦΑΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Τρανό παράδειγμα αντιδημοκρατικής λειτουργίας ο Δήμος Πεντέλης με 
μόνο στόχο την εκχώρηση σε εργολάβο της υπηρεσίας Καθαριότητας. Κόντρα 
σε πλειοψηφικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφάσισε να 
μην κάνει ο Δήμος χρήση του «άρθρου 178» και να διατηρηθεί ο Δημόσιος και 
Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών του Δήμου, η Δήμαρχος κα Κεχαγιά 
«πασχίζει» να ιδιωτικοποιήσει μεγάλο μέρος της υπηρεσίας Καθαριότητας για 
τρία χρόνια χρεώνοντας τον Δήμο περίπου 1.800.000 ευρώ. 

Με προκλητικό τρόπο, κάνοντας χρήση των απαράδεκτων διατάξεων 
του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου που θέσπισε η Κυβέρνηση μέσω 
Π.Ν.Π. για την μη εξάπλωση της Πανδημίας, μέσω Οικονομικής Επιτροπής και 
με… τηλεδιάσκεψη, χωρίς την παρουσία της αντιπολίτευσης, χωρίς γραμματειακή 
κάλυψη, η Δήμαρχος Πεντέλης ξεπουλά την υπηρεσία Καθαριότητας.  

Χωρίς πλειοψηφικές αποφάσεις και «σαν τον κλέφτη» με ΜΑΤ και 
Ασφαλίτες, η Δήμαρχος, την στιγμή που πολλοί Δήμοι πραγματοποιούν με 
φυσική παρουσία των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων συνεδριάσεις 
Δημοτικών Συμβουλίων, ξέροντας πως η πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει την 
υπηρεσία Καθαριότητας μειοψηφεί τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στην 
Τοπική Κοινωνία που τους εξέλεξε, με μεθοδεύσεις προσπαθεί να πετύχει την 
διάλυση των υπηρεσιών του Δήμου. 

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει με 
κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο τις μεθοδεύσεις της Δημάρχου 
Πεντέλης και φυσικά του συμπολιτευόμενου κ. Παλαιοδήμου ο οποίος ως 
«δεκανίκι», εξαργυρώνει με την ψήφο του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 
την θέση του Αντιδημάρχου που έλαβε μετά την σύμπραξή του με την Διοίκηση 
του Δήμου, συναινώντας σε πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές.  

Καταγγέλλουμε φυσικά ως φυσικό και ηθικό αυτουργό και τον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο που βρήκε την ευκαιρία μέσω Πανδημίας να 
δώσει σε όλους τους νεοφιλελεύθερους «φίλους του», τα «κατάλληλα» 
εργαλεία, για να απαξιώσουν με συνοπτικές και αντιδημοκρατικές διαδικασίες τις 
υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεπουλώντας τες στα ιδιωτικά 
συμφέροντα.  

Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση πως οι «χουντικές» πρακτικές 
εκφοβισμού και καταστολής δεν θα περάσουν. Οι εργαζόμενοι του Δήμου 



Πεντέλης έχουν στο πλευρό τους το σύνολο των εργαζομένων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και αυτό η Δήμαρχος «λάτρης» των ιδιωτικοποηήσεων κα 
Κεχαγιά θα το διαπιστώσει πολύ σύντομα. Και θα βρεθεί απέναντί τους είτε 
καλέσει τα ΜΑΤ είτε καλέσει «μυστικούς ασφαλίτες» είτε  καλέσει ακόμη και 
στρατό. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε και εάν αυτό γίνει, καμιά 
τηλεδιάσκεψη δεν θα της δώσει την ευκαιρία να «κρύβεται»!!! 

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά κάθε 
απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Πεντέλης ενάντια στην 
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που προωθεί η Διοίκηση του Δήμου και 
αποφάσισε να παράσχει κάθε νομική βοήθεια προκειμένου το σχέδιο της 
Δημάρχου κας Κεχαγιά να μείνει στα χαρτιά. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


