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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Πύργου για 

μεθοδεύσεις που στοχεύουν στην εκχώρηση της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου σε ιδιώτες, με... μπόνους την αντικατάσταση χιλιάδων λαμπτήρων 

έναντι ποσού της τάξεως των 11.000.000 ευρώ και την συντήρηση τους για δώδεκα 

(12) χρόνια με επιπλέον ετήσιο κόστος 120.000 ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές θα 

επιβαρύνουν τους δημότες, αφού το συνολικό κόστος θα μετακυλιστεί στα Δημοτικά 

Τέλη, ενώ εργαζόμενοι είναι αυτονόητο πώς θα βρεθούν στο δρόμο. 

Σύμφωνα με όσα τονίζει σε Ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων 

Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως, ο Δήμος Πύργου έχει και το 

προσωπικό και τον εξοπλισμό και την εμπειρία και γνώση να προχωρήσει στην 

αντικατάσταση των φωτιστικών-λαμπτήρων, όπου αυτό απαιτείται. Ωστόσο, η 

Δημοτική Αρχή, παρακάμπτοντας το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει την δημοκρατική 

και λαϊκή νομιμοποίηση να λαμβάνει αποφάσεις για τέτοιου είδους ζητήματα, 

επιχειρεί μέσω της διορισμένης Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) να αναθέσει σε 

ιδιώτες την αγορά και τοποθέτηση 18.768 φωτιστικών-λαμπτήρων LED,  έναντι 

ποσού που αγγίζει τα 11.000.000 ευρώ. 

Υπονομεύει ευθέως και ανοιχτά τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα του 

Δήμου, απειλεί θέσεις εργασίας και υποθηκεύει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Πύργου για δώδεκα (12) και πλέον χρόνια, εκχωρώντας τα Δημοτικά Τέλη στους 

ιδιώτες. Και μάλιστα για ένα έργο που δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες 

μελέτες αναγκαιότητας-σκοπιμότητας υλοποίησης του, παρά μόνο από 

παραπλανητικά επιχειρήματα. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμων 

Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) 

βρίθει από στοιχεία που καταδεικνύουν πώς ο... διαγωνισμός είναι καθαρά 

φωτογραφικός και το μάρμαρο θα κληθούν να πληρώσουν πολύ ακριβά οι Δημότες, 

αφού το έργο είναι εξόφθαλμα υπερκοστολογημένο. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή Πύργου να σταματήσει να... 

πρωτοστατεί στην προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων, σε βάρος του 

Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου και να λάβει υπόψη της πώς οι 



εποχές δεν προσφέρονται για να επιβαρύνονται οικονομικά οι δημότες ούτε με 

ένα ευρώ, πόσο μάλλον με περίπου 12.500.000 (αντικατάσταση και συντήρηση) για 

αντικατάσταση λαμπτήρων που έχουν αλλαχθεί στην πλειοψηφία τους πρόσφατα με 

νέους, ενεργειακά αναβαθμισμένους, από τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Ξεκαθαρίζει δε, για ακόμη μία φορά η Ομοσπονδία, τόσο προς την Δημοτική 

Αρχή Πύργου όσο και προς τους Αιρετούς οι οποίοι επιχειρούν ή σκέπτονται να 

εκχωρήσουν σε ιδιώτες υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Δήμων στους ιδιώτες, 

πώς θα βρίσκουν απέναντι τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όσον 

αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει την προσφυγή στον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ακύρωση της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου Πύργου, όπως και κάθε άλλη 

παρέμβαση αποφασιστεί. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


