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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκλητική και αδιάλλακτη συµπεριφορά επιδεικνύει ο Δήµαρχος
Ωρωπού Θωµάς Ρούσσης που παρά τις εντονότατες αντιδράσεις και διαµαρτυρίες
του Συλλόγου Εργαζοµένων Δήµου Ωρωπού, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και των παρατάξεων
της Αντιπολίτευσης του Δηµοτικού Συµβουλίου, που εµµένει στην εφαρµογή και
υλοποίηση του ξεπουλήµατος και της
πλήρους Ιδιωτικοποίησης των
Δηµοτικών Υπηρεσιών.
Ταγµένος στο έργο διάλυσης των Υπηρεσιών του Δήµου Ωρωπού,
παραχωρεί χωρίς δεύτερη σκέψη τον Ηλεκτροφωτισµό στα Ιδιωτικά συµφέροντα για
δώδεκα ολόκληρα χρόνια, µε παράλληλη παραχώρηση των Δηµοτικών Τελών,
ύψους άνω των εννέα εκατοµµυρίων ευρώ (9.000.000,00 €)!
Παρά την αναγκαστική προσφυγή του Συλλόγου Εργαζοµένων Δήµου Ωρωπού
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και την έκδοση παραγγελίας του, να
χορηγήσει τα τεύχη Δηµοπράτησης του Διαγωνισµού για την «Αναβάθµιση του
Δηµοτικού Οδοφωτισµού», ο Δήµαρχος Θωµάς Ρούσσης όχι µόνο «σφυρίζει
αδιάφορα» και αρνείται να τα χορηγήσει, αλλά απαντά µε ένα κατάπτυστο
Δελτίο Τύπου που στρέφεται εναντίον των εργαζοµένων του Δήµου,
προσπαθώντας µέσα στον πανικό και την σύγχυση που τον διακατέχει να
«µαζέψει τα ασυµµάζευτα».
Ως άλλος «Ροµπέν των Δασών», αναγράφει στο απαράδεκτο Δελτίο Τύπου
που συνέταξε και εξέδωσε ότι, «όλα τα κάνει για το καλό των Υπηρεσιών και των
Δηµοτών του Δήµου Ωρωπού», αποκρύπτοντας βέβαια τις αδιαφανείς ενέργειες
και τον τρόπο που ακολουθεί και εφαρµόζει για να το πράξει. Όπως επίσης και
του λογαριασµού που θα έρθει αργότερα στους Δηµότες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καταγγέλλει για ακόµη µια
φορά τον Δήµαρχο Ωρωπού Θωµά Ρούσση και τον καλεί, έστω και αυτή την
στιγµή, να ανακαλέσει και να ακυρώσει κάθε απόφαση και σχεδιασµό για
ιδιωτικοποίηση και διάλυση υπηρεσιών του Δήµου Ωρωπού, την κατάργηση του
Δηµόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους και την καταστροφική οικονοµική
επιβάρυνση τόσο για τον προϋπολογισµό του Δήµου όσο και για τους Δηµότες
Ωρωπού, για τα επόµενα εννέα (9) χρόνια!

Τον καλεί παράλληλα, να χορηγήσει άµεσα στο Σύλλογο Εργαζοµένων όλα
τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν τις δήθεν «διαγωνιστικές διαδικασίες»
ιδιωτικοποίησης του Δηµοτικού Οδοφωτισµού και να ακούσει επιτέλους και τις
δικές τους προτάσεις και θέσεις επί του θέµατος.
Άλλωστε, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, δεν έχει να κρύψει και να φοβηθεί
τίποτα!
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