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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: «Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ»
Εν μέσω θέρους, την ώρα που καιγόταν ολόκληρη η Ελλάδα και τα φώτα
της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στις καταστροφικές πυρκαγιές, η Δημοτική
Αρχή Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας του κ. Γιάννη Βούρου, βρήκε την
ευκαιρία να πραγματοποιήσει «Διεθνή Διαγωνισμό» προκειμένου να αναθέσει το
έργο αντικατάστασης του φωτισμού του Δήμου με νέας τεχνολογίας τύπου LED σε
ιδιώτη, επιβαρύνοντας τους Δημότες με το συνολικό ποσό των 3.724.292,26 ευρώ.
Δέσμευσε μάλιστα τον Δήμο για τα επόμενα εννέα (9) χρόνια.
Είναι αυτό που λένε, «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται»! Έγραψε δε
η Δημοτική Αρχή Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας στα παλαιότερα των
υποδημάτων της την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που υιοθέτησε και
υπερψήφισε την πρόταση της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και του
Σωματείου Εργαζομένων για να πραγματοποιηθεί το ίδιο έργο, με ιδία μέσα και με
κόστος μόνο την προμήθεια των λαμπτήρων κόστους 1.090.842,80 ευρώ.
Ο περιβόητος «Διεθνής Διαγωνισμός» εξελίχθηκε σε φάρσα ή απλά ήταν
φωτογραφικός, αφού κατατέθηκαν συνολικά τρεις (3) προσφορές εκ των
οποίων οι δυο (2) αποκλείστηκαν για τυπικούς λόγους. Εκ του αποτελέσματος
αποδεικνύεται ότι επρόκειτο για άλλη μια προσχηματική διαδικασία για να
νομιμοποιηθούν προειλημμένες αντιλαϊκές αποφάσεις που εξυπηρετούν
αποκλειστικά και μόνο επιχειρηματικά συμφέροντα
Ενώ η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε με τους εργαζόμενους του Δήμου να
αντικαταστήσει τα παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικά με τα νέας τεχνολογίας
οικονομικά τύπου LED, πληρώνοντας μόνο την προμήθεια των λαμπτήρων,
εκείνη επέλεξε να δαπανήσει τα τριπλάσια και πλέον χρήματα, αρκεί αυτά να πάνε
στις τσέπες των μεγαλοεργολάβων.
Η ιδιωτικοποίηση του οδοφωτισμού με πρόσχημα την εφαρμογή της
τεχνολογίας LED αποτελεί γενικότερη επιλογή των πολιτικών δυνάμεων του
κεφαλαίου. Για αυτό η Δημοτική Αρχή του κ. Γιάννη Βούρου πάει «χέρι-χέρι» με
την κυβέρνηση και την πολιτική της «ανάπτυξης» της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων, σε βάρος των εργαζομένων και των δημοτών που θα
κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει και καλύπτει απόλυτα
την απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας για ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ των συναδέλφων από κάθε διαδικασία
συνεδρίασης των Επιτροπών Παραλαβής ή κάθε άλλη διαδικασία που αφορά το
συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κανένας συνάδελφός μας δεν θα γίνει συνένοχος στο
έγκλημα ιδιωτικοποίησης του Ηλεκτροφωτισμού.
Καλούμε για άλλη μια φορά τη Δημοτική Αρχή να σεβαστεί και να υιοθετήσει
την πρόταση της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού, τους αγώνες του Σωματείου
Εργαζομένων καθώς και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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