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 ΟΧΙ στην παράδοση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 
σε εργολάβο 

 
Καταγγέλλουμε την δημοτική αρχή Ωρωπού (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) η οποία παραδίδει σε 
εργολάβο την υπηρεσία  ηλεκτροφωτισμού του δήμου για 12 έτη. Ο εργολάβος θα 
ωφελείτε από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού, τα οποία εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ και 
αποτελούν εγγυημένη πηγή εσόδων. Η ενέργεια αυτή, η οποία αποτελεί συνέχεια της 
ιδιωτικοποίησης του τομέα της καθαριότητας, θα πλήξει τους εργαζόμενους του δήμου 
καθώς η τύχη τους είναι αβέβαιη και τους δημότες, οι οποίοι θα καλούνται να 
πληρώνουν υπέρογκα δημοτικά τέλη στον εργολάβο. 
Χαρακτηριστική είναι και η στάση των παρατάξεων της «αντιπολίτευσης»: 
Σε ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε για την έγκριση της παραχώρησης, 
δύο από τους τρείς παρόντες δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του κ. 
Οικονομάκου (ΝΔ) ψήφισαν υπέρ. 
Η παράταξη του κ. Γιασημάκη (ΠΑΣΟΚ) δεν συμφώνησε με την διαδικασία της 
παραχώρησης που πρότεινε η δημοτική αρχή και αντιπρότεινε την χρήση του 
χρηματοδοτικού προγράμματος «Jessica», το οποίο προϋποθέτει σύμπραξη του 
δήμου με εργολάβο (ΣΔΙΤ), ώστε να του παραδίδεται η υπηρεσία, και να καρπώνεται 
τα έσοδα. Δηλαδή η διαφωνία που εκφράστηκε δεν αφορά την παραχώρηση και την 
εμπλοκή εργολάβου, αλλά την μορφή που αυτή θα πάρει… 
Η στάση τους είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας τους με τον «Καλλικράτη» και την 
λειτουργία του δήμου ως Ανώνυμη Επιχείρηση. Είναι η εφαρμογή της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ χτες, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σήμερα 
που θέλει τους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα να είναι αιχμάλωτοι των 
μεγαλοεργολάβων, οι οποίοι θα ελέγχουν πλήρως τις δημοτικές υπηρεσίες. Άλλωστε 
όλοι τους προέρχονται από αυτά τα κόμματα, είναι ακόμη και σήμερα στελέχη τους. 
Απάντηση σε αυτούς τους σχεδιασμούς μπορούν να δώσουν τόσο οι εργαζόμενοι του 
δήμου όσο και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής, οργανωμένα μέσα από τα σωματεία 
τους και τους φορείς του εργατικού κινήματος. 
Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ενάντια σε αυτές τις εξελίξεις που δρομολογεί 
η δημοτική αρχή. 
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