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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Άρτας, η οποία
εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και των σοβαρών επιπτώσεων της σε
κάθε επίπεδο, επιχειρεί να εκχωρήσει υπηρεσίες του Δήμου στα ιδιωτικάεπιχειρηματικά συμφέροντα. Πρόκειται για μία ύπουλη και απαράδεκτη τακτική,
σαφώς καταδικαστέα και μη αποδεκτή, που υπονομεύει ευθέως τον Δημόσιο και
Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου
Αρταίων, ο Δήμαρχος Άρτας, εισηγήθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο
που συνεδρίασε δια τηλεδιασκέψεως, να εκχωρηθεί η Καθαριότητα και ο
Ηλεκτροφωτισμός σε ιδιώτες. Μάλιστα είναι τόσο μεγάλη η πρεμούρα του κυρίου
Δημάρχου, που εμφανίζεται να προχωρά τις διαδικασίες με απευθείας ανάθεση,
θέλοντας να επιβαρύνει οικονομικά του Δημότες με συνολικά 64.800 ευρώ. Θέλει να
κάνει... μποναμά στους ιδιώτες 40.000 ευρώ για την Καθαριότητα και 24.800 ευρώ
για τον Ηλεκτροφωτισμό.
Ο Δήμαρχος Αρταίων επιχειρούσε, όπως αποδεικνύεται, να ρίξει στάχτη
στα μάτια των εργαζομένων και των δημοτών, αφού μέχρι πρόσφατα
υπερηφανεύονταν πώς δεν έχει εκχωρήσει υπηρεσίες του Δήμου σε ιδιώτες. Τι
άλλαξε; Η απάντηση είναι τίποτα. Είχε σχέδιο ο Δήμαρχος της πόλης, αφού εδώ
και πολλά χρόνια ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου και το προσωπικό
απαξιώνονται συστηματικά. Νέα μηχανήματα δεν αγοράσθηκαν, τα υπάρχοντα
αφέθηκαν σε διάλυση, ενώ οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού ποτέ δεν έγιναν,
με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, με θράσος, έρχεται να επικαλεστεί...
ελλείψεις προσωπικού για να κάνει δώρο στους ιδιώτες.
Η Δημοτική Αρχή Άρτας κάνει χρήση των διατάξεων που ψήφισε η
κυβέρνηση για να μπορούν οι Αιρετοί με μειοψηφίες και μέσω των Οικονομικών
Επιτροπών να εκχωρούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Δήμων στα ιδιωτικάεπιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι δε ξεδιάντροπος ο τρόπος που γίνεται και ακόμη
περισσότερο η περίοδος, όταν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού και σηκώνουν
το βάρος των επιπτώσεων, όπως και η Ελληνική Κοινωνία, οι δημότες, τους οποίους
θέλει να επιβαρύνει οικονομικά ο Δήμαρχος.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τον Δήμαρχο Αρταίων και δηλώνει πώς
στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων σε κάθε απόφαση του ή πρωτοβουλία του
προκειμένου να διασφαλιστεί ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και να ανατραπούν στην πράξη τα όποια σχέδια ιδιωτικοποίησης
της Καθαριότητας και του Ηλεκτροφωτισμού. Είναι κάτι που έχει καταστήσει
ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Από τότε που η κυβέρνηση αποφάσισε να
ψηφίσει Νόμους και διατάξεις για να κάνει δώρο τα «φιλέτα» της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, συγχορδία με τους πρόθυμους Αιρετούς, στα ιδιωτικά
συμφέροντα, σε βάρος της Ελληνικής Κοινωνίας.
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