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Θϋμα 1ο : Έγκριςη ό μη τησ αδερφοπούηςησ του  Δόμου Πϋλλασ και του Δόμου 
Μπαλύκεςιρ τησ Σουρκύασ 

«Αδελφοπούηςη εύναι η προςϋγγιςη δύο κοινοτότων που επιδιώκουν με αυτό 
τον τρόπο να λειτουργόςουν με ευρωπαώκό προοπτικό, προκειμϋνου να αντιμε-
τωπύζουν τα προβλόματϊ τουσ και να αναπτύςςουν μεταξύ τουσ ολοϋνα ςτενό-
τερουσ δεςμούσ φιλύασ». Αυτόσ όταν ο οριςμόσ που ϋδωςε για την αδελφο-
πούηςη μετϊ το Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο ο Jean Bareth, ϋνασ από τουσ ιδρυτϋσ 
του υμβουλύου Ευρωπαώκών Δόμων και Περιφερειών (CEMR). Με αυτό τον 
τρόπο, προςδιόριςε τισ βαςικϋσ αξύεσ που εκπροςωπεύ η αδελφοπούηςη: τη 
φιλύα, τη ςυνεργαςύα και την αμοιβαύα ευαιςθητοπούηςη μεταξύ των λαών τησ 
Ευρώπησ. Η αδελφοπούηςη αποτελεύ επύςησ ϋνα εκπληκτικϊ ευϋλικτο εργαλεύο. 
Μπορεύ να αναπτυχθεύ μεταξύ μικρών χωριών, πόλεων, χωρών, μεγϊλων 
πόλεων κ.λπ. Μπορεύ να εςτιϊςει ςε ϋνα εξαιρετικϊ ευρύ φϊςμα θεμϊτων, ενώ 
μπορούν να ςυμμετϋχουν ςε αυτό διϊφοροι παρϊγοντεσ από δύο ό περιςςό-
τερεσ αδελφοποιημϋνεσ κοινότητεσ. 

Η Δημοτικό Αρχό αναζητώντασ δρόμουσ εξωςτρϋφειασ προςανατολύζεται και 
ςτην αξιοπούηςη αυτού του ευρωπαώκού και παγκόςμιου εργαλεύου. Πριν από 
λύγουσ μόνεσ, ο Δόμοσ Πϋλλασ εξϋδωςε για ακόμα μια χρονιϊ το ιςτορικό 
περιοδικό τησ ευρύτερησ περιοχόσ των Γιαννιτςών. Ύςτερα από ειςόγηςη του 
Αντιπροϋδρου τησ ΔΗΚΕΠΑΠ, ωσ καθ ύλην αρμοδύου για την επιμϋλεια του 
ιςτορικού περιοδικού, ο Δόμαρχοσ και η εκτελεςτικό επιτροπό ςχεδιϊζουν 
προςεκτικϊ το ςενϊριο αδελφοπούηςησ του Δόμου Πϋλλασ. Ο Δόμαρχοσ ενϋθεςε 
το ςυγκεκριμϋνο project ςτον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο τησ ΔΗΚΕΠΑΠ ενώ και 
ο ύδιοσ αςχολεύται προςωπικϊ με το θϋμα καθώσ αφορϊ το Δόμο ςε διεθνϋσ επύ-
πεδο. τα τϋλη του προηγούμενου μηνόσ ο Δόμαρχοσ κϊλεςε τουσ δυο ςυνερ-
γϊτεσ του προκειμϋνου να τον ενημερώςουν για την εξϋλιξη των εργαςιών που 
τουσ ανϋθεςε. H ομϊδα τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, λοιπόν, κατϋληξαν ςτην πρόταςη 
για την αδερφοπούηςη με τον τουρκικό Δόμο Μπαλύκεςιρ.  

Η ιςτορικό ςχϋςη μεταξύ των δυο τοπικών κοινοτότων μπορεύ να μην εύναι 
ευρϋοσ γνωςτό. Ο γνωςτόσ Οθωμανόσ τρατηγόσ που γεννόθηκε ςτο Παλαιό-
καςτρο και ςυνδϋθηκε με τα Γιαννιτςϊ. Σο Ρολόι, το Μαυςωλεύο του Γαζό Εβρε-
νόσ καθώσ και κϊθε ϊλλο εύδοσ μουςουλμανικό μνημεύο αποτελούν τον ςυν-
δετικό κρύκο. Σο μαυςωλεύο του Γαζό Εβρενόσ βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ πόλησ 
τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Γιαννιτςών, κοντϊ ςτην αγορϊ τησ Οθωμανικόσ περιό- 
δου, ςε ϋναν ϊξονα που περιλαμβϊνει και ϊλλα ςημαντικϊ δημόςια κτύρια που 
οικοδομόθηκαν από το μεγϊλο κατακτητό ό τουσ απογόνουσ του, ξεκινώντασ 
από το τζαμύ του Ιςκεντϋρμπεη (περύπου 1490), τα λουτρϊ του Γαζό Εβρενόσ ό 
«λουτρϊ Καώϊφα» (15οσ αι.), τον πύργο του Ρολογιού (1753/54) και τον 
τουρμπϋ του Αχμϋτ Μπϋη Εβρενόςογλου (β΄ μιςό του 15ου αι.) κ.α.  

Ο Δόμοσ Πϋλλασ ςτοχεύει ςτην αδερφοπούηςη με τον τουρκικό Δόμου Μπαλύ-
κεςιρ με ςτόχο τη μεταξύ τουσ προαγωγό των πολιτιςτικών, ιςτορικών, μορφω-
τικών, κοινωνικών και οικονομικών ςχϋςεων, δημιουργώντασ ςτενότερουσ και 
ςε φιλικό κλύμα δεςμούσ. Οι δυο Δόμοι μπορούν να πραγματοποιούν πολιτι-
ςτικϋσ και καλλιτεχνικϋσ εκδηλώςεισ και ανταλλαγϋσ αποςτολών για την αντιμε-
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τώπιςη θεμϊτων κοινού ενδιαφϋροντοσ. Εν τϋλει, να βοηθόςει τουσ πολύτεσ να 
κατανοόςουν την ιςτορύα και την πολυμορφύα του ϋτερου Δόμου.  

«Σο μϋτρο αυτό αποςκοπεύ ςτην υποςτόριξη ϋργων όπου θα ςυμμετϋχει ευρύ 
φϊςμα δημοτών από αδελφοποιημϋνεσ πόλεισ ςε θϋματα που ευθυγραμμύζονται 
με τουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ» δόλωςε ο Δόμαρχοσ. τα πλαύςια του 
μνημονύου ςυνεργαςύασ μεταξύ των δύο Δόμων, ο Δόμαρχοσ Πϋλλασ ϋχει 
προςκαλϋςει επύςημα τον Δόμαρχο Μπαλύκεςιρ ςτη ςυνεδρύαςη τησ ΔΗΚΕΠΑΠ 
που θα εξουςιοδοτόςει τον Δόμαρχο να κινόςει διαδικαςύεσ. ύμφωνα με τισ 
διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ των ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμού, για την ςυμβατότητα όλων των 
ανωτϋρω δρϊςεων των Δόμων με τισ εθνικϋσ πολιτικϋσ, την εθνικό και κοινοτικό 
νομοθεςύα, ςε ςχϋςη με το εύροσ των αρμοδιοτότων τουσ και με την επιφύλαξη 
των διεθνών υποχρεώςεων τησ χώρασ, απαιτεύται η προηγούμενη ςύμφωνη 
γνώμη τησ αρμόδιασ διυπουργικόσ Επιτροπόσ του ϊρθρου 4 παρ. 2β του ν. 
3345/2005 (ΥΕΚ 138 Α΄). Η διαδικαςύα υποβολόσ του αιτόματοσ του Δόμου 
Πϋλλασ προσ την εν λόγω Επιτροπό για τη χορόγηςη τησ ςχετικόσ ςύμφωνησ 
γνώμησ, οφεύλει να πληρού τουλϊχιςτον τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ :  

1. Κϊθε πρόταςη του Δόμου Πϋλλασ για τη ςυμμετοχό του ςε μια από τισ 
μορφϋσ ςυνεργαςύασ, κρύνεται ςκόπιμο να ςυνοδεύεται από απόφαςη 
του οικεύου ςυμβουλύου ό διοικητικού ςυμβουλύου τησ Δημοτικόσ Επι-
χεύρηςησ Πολιτιςμού.  

2. Η απόφαςη του ςυμβουλύου πρϋπει να εύναι επαρκώσ αιτιολογημϋνη. Η 
αιτιολογύα τησ απόφαςησ του ςυμβουλύου πρϋπει να αποτυπώνει με 
αναλυτικό τρόπο την προςτιθϋμενη αξύα και τουσ τομεύσ τησ εν λόγω 
ςυνεργαςύασ με τον αλλοδαπό ΟΣΑ.  

3. Σαυτόχρονα, το πρόγραμμα μπορεύ να βοηθόςει τουσ νϋουσ να ςυνερ-
γαςτούν με τουσ εταύρουσ τουσ από τισ ϊλλεσ χώρεσ και να ανακτόςουν 
την αυτοπεπούθηςό τουσ.  

«Μια επιτυχημϋνη ςυνεργαςύα αδελφοπούηςησ μπορεύ να προςφϋρει πολλϊ 
οφϋλη ςτισ κοινότητεσ και τουσ δόμουσ. Ενώνοντασ τουσ ανθρώπουσ από διϊ-
φορα μϋρη τησ Ευρώπησ, αποτελεύ μια ευκαιρύα για από κοινού αντιμετώπιςη 
των προβλημϊτων, ανταλλαγό απόψεων και κατανόηςη διαφορετικών αντι-
λόψεων που αφορούν οποιοδόπο τε θϋμα, για το οπούο υπϊρχει αμοιβαύο εν-
διαφϋρον ό ανηςυχύα.» δόλωςε ο Πρόεδροσ τησ ΔΗΚΕΠΑΠ. Η Διούκηςη δηλώνει 
ευχαριςτημϋνη από το διϊλογο με τον τουρκικό Δόμο. Ωςτόςο, δε φαύνεται πωσ 
το θϋμα τησ αδελφοπούηςησ θα εγκριθεύ ομόφωνα από το διοικητικό ςυμβούλιο 
τησ ΔΗΚΕΠΑΠ. Ο δημοτικόσ ςυνδυαςμόσ τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ ςυμφωνεύ 
με το θεςμό των αδελφοποιόςεων. «Εύμαςτε κατ’αρχϊσ θετικού όςον αφορϊ την 
ψηφοφορύα για το ζότημα όπωσ το καταχώρηςε ο Πρόεδροσ τησ Επιχεύρηςησ 
ςτη ημερόςια διϊταξη. Άλλωςτε και εμεύσ παλιότερα ςτον τ. Δόμο Γιαννιτςών 
επιχειρόςαμε την ϋνταξη ςε τϋτοιο θεςμικό πλαύςιο αλλϊ απορρύφθηκε ςτην 
διυπουργικό» δόλωςε ο Επικεφαλόσ τησ Μεύζονοσ Αντιπολύτευςησ. Παρόλα 
αυτϊ, δε διευκρινύςτηκε η πρόθεςη για ςτην ψηφοφορύα. Μϋλη τησ παρϊταξησ 
«Δημοτικό Ενωτικό χόμα», δηλώνουν πωσ ο Δόμοσ Πϋλλασ ςτα πλαύςια τησ 
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εξωςτρϋφειασ, τησ εξϋλιξησ και του πνεύματοσ τησ αδελφοςύνησ γειτονικών 
λαών, οφεύλει να ςυνεργϊζεται με ϋτερουσ Δόμουσ ειδικϊ όταν η ςύνδεςη εύναι 
ουςιαςτικό ενώ αναμϋνουν την τοποθϋτηςη των μελών τησ δημοτικόσ αρχόσ για 
τισ λεπτομϋρειεσ ςτη ςυνεδρύαςη του διοικητικού ςυμβουλύου. Σϋλοσ, οι 
εντονότερεσ αντιδρϊςεισ προϋρχονται από τον ςυνδυαςμό «Νϋα Πορεύα», που 
δηλώνει απερύφραςτα πωσ θα καταψηφύςει το εν λόγω θϋμα. «Η Διούκηςη του κ. 
Δημϊρχου πύςτευα πωσ εύναι ανύπαρκτη. Σώρα πιςτεύω πωσ εύναι ανύπαρκτη 
αλλϊ ταυτόχρονα και επικύνδυνη» δηλώνει ο Επικεφαλόσ τησ Παρϊταξησ. Η 
παρϊταξη θεωρεύ ϊκρωσ επικύνδυνη την κύνηςη τησ αδερφοπούηςησ με οποιο-
δόποτε εθνικϊ εχθρικό Δόμο εύτε τούρκικο εύτε από τη Π.Γ.Δ.Μ. Μϊλιςτα ςε 
δημόςια ςυνϋντευξη του παραχώρηςε ςε τοπικό κανϊλι Δημοτικόσ ύμβουλοσ 
του υνδυαςμού ϊφηςε να εννοηθεύ πωσ ο Σούρκοσ Δόμαρχοσ εύναι ανεπι-
θύμητοσ ςτη ςυνεδρύαςη.   

 

Θϋμα 2ο : Έγκριςη ό μη τησ ψηφιοπούηςησ του αρχεύου τησ ΔΗΚΕΠΑΠ 

Ένασ πολιτιςμικόσ και ιςτορικόσ πλούτοσ όπωσ αυτόσ του Δόμου Πϋλλασ με 

αρχεύα, ανϋκδοτα κεύμενα, ιςτορικϋσ και λαογραφικϋσ γραπτϋσ δωρεϋσ ςτο Δόμο, 

ιςτορικϊ  δημοςιεύματα, πολύμορφεσ τοπικϋσ εκδηλώςεισ, ολιγόλεπτα φύλμ 

ιςτορικού περιεχομϋνου κλπ., παραμϋνει ανεκμετϊλλευτοσ για χρόνια. Μετϊ τη 

ςυνϋνωςη των πρώην καποδιςτριακών Δόμων ςτον ενιαύο Δόμο Πϋλλασ, η νϋα 

Δημοτικό Αρχό που ανϋλαβε τη διούκηςη το 2014, προβληματύςτηκε ςχετικϊ με 

την εκμετϊλλευςη του  ονόματοσ Πϋλλα.  Σα ςχϋδια τησ διούκηςησ για την ανϊ-

πτυξη του τουριςμού ϋχουν παγώςει προσ το παρόν λόγω των οικονομικών δυς-

χερειών τόςο του Δόμου όςο και τησ χώρασ εν ςυνόλω. Παρ’όλα αυτϊ, το όνομα 

παραμϋνει καταξιωμϋνο μϋςα από την ιςτορικό  του διαδρομό - ωσ ϋνα από τα 

πλϋον ιςτορικώσ προβεβλημϋνα ονόματα παγκοςμύωσ, που αποτελεύ ιςχυρό δι-

ειςδυτικό εργαλεύο του ςύγχρονου ελληνικού πολιτιςμού ς’ όλα τα μόκη και 

πλϊτη τησ γησ.  

Με αφορμό την πρόςφατη ανακαύνιςη και τη τϋλεςη των εγκαινύων του Λαο-

γραφικού Μουςεύου Γιαννιτςών, ο Πρόεδροσ του Μουςεύου που ςυμμετϋχει ςτο 

Διοικητικό υμβούλιο τησ ΔΗΚΕΠΑΠ ςε προςωπικό επικοινωνύα με το Δόμαρχο 

ζότηςε από την διούκηςη την παραχώρηςη κϊποιων ιςτορικών εγγρϊφων που 

φυλϊςςονται ςτο ιςτορικό αρχεύο του Δόμου και αφορούν τον Μακεδονικό Α-

γώνα ώςτε να μετακινηθούν μόνιμα για μεγαλύτερη αςφϊλεια ςτον μουςειακό 

χώρο. Η πρόταςη ϋγινε δεκτό από τον Δόμαρχο και τουσ ςυνεργϊτεσ του ενώ 

γϋννηςε ςκϋψεισ ςτο επιτελεύου του για τον καλύτερο δυνατό τρόπο αξιο-

πούηςησ του τερϊςτιου υλικού που διαθϋτει ο διευρυμϋνοσ Δόμοσ.  Ο Δόμαρχοσ 

ςε ςυνεργαςύα με τον αρμόδιο Αντιδόμαρχο Πληροφορικόσ & Σεχνολογύασ και 

τον Πρόεδρο τησ ΔΗΚΕΠΑΠ, ειςηγόθηκε την πρόταςη προσ τα μϋλη τησ Δημο-



 

2o Συνέδριο Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου  

ΕΝ ΕΡΓΩ | ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Γιαννιτσά, Δήμος Πέλλας  

29/3 – 1/4/2018  

  

ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. 
 

τικόσ Πλειοψηφύασ για την ψηφιοπούηςη όλου του ϋντυπου ιςτορικού, ει-

δηςεογραφικού, πολιτιςτικού, λαογραφικού αρχεύου που διαθϋτει ο Δόμοσ Πϋλ-

λασ και η ΔΗΚΕΠΑ. Ίςωσ ο ςημαντικότεροσ ρόλοσ τησ ψηφιοπούηςησ –κατϊ το ε-

πιτελεύο του Δημϊρχου- εύναι η ςυμβολό τησ ςτισ καθημερινϋσ εργαςύεσ των α-

νωτϋρω φορϋων. Βελτιςτοποιεύ τη λειτουργύα του καθώσ απαλλϊςςει από 

περιττούσ όγκουσ και εύναι εύκολα προςβϊςιμα και διαχειρύςιμα. ε πρόςφατη 

ςυνϋντευξό του, Δημοτικόσ ύμβουλοσ που ςυμμετϋχει ςτο Διοικητικό υμ-

βούλιο τησ ΔΗΚΕΠΑΠ, εκ μϋρουσ τησ Πλειοψηφύασ, δηλώνει χαρακτηριςτικϊ «η 

ψηφιοπούηςη αυτού του πολιτιςτικού θηςαυρού, αποτελεύ προφανό ανα-

γκαιότητα και θα ςυμβϊλλει όχι μόνον ςτην προαγωγό του ελληνικού πολι-

τιςμού τησ Πϋλλασ, αλλϊ και ςτην ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ τησ πόλησ 

και τησ περιοχόσ μασ».  

ύμφωνα με τισ Τπηρεςύεσ τησ Πληροφορικόσ του Δόμου, οι κατηγορύεσ 

ψηφιοπούηςησ εύναι  οι επιςτολϋσ, τα διϊφορα χειρόγραφα δώρα ό ϋγγραφα, τα 

νομικϊ ϋγγραφα, οι αρχιτεκτονικϋσ μελϋτεσ, τα λαογραφικϊ και ιςτορικϊ αρχεύα, 

οι διαχρονικϋσ δωρεϋσ ϋντυπου υλικού από ιδιώτεσ ςτουσ τϋωσ Δόμουσ κ.α. 

«Κύνητρο εύναι όχι μόνο η προςταςύα τουσ από τη φθορϊ του χρόνου αλλϊ και 

η διϊδοςη τησ πληροφορύασ που αυτϊ φϋρουν ςτο παρόν και το μϋλλον.» 

δόλωςε ο Δόμαρχοσ. Η Αντιδημαρχύα Πληροφορικόσ διαθϋτει ϋνα πολύ ςυγκρο-

τημϋνο και ςφιχτό πλϊνο γύρω από την ψηφιοπούηςη. Σο πρώτο ςτϊδιο εύναι 

μια ουςιαςτικό αρχειοθϋτηςη ςε κατηγορύεσ των γραπτών εντύπων που φιλο-

ξενούνται ςτουσ διϊφορουσ χώρουσ που υπϊγονται ςτο Δόμο όπωσ το Δη-

μαρχεύο Γιαννιτςών και πρώην δημοτικϊ μϋγαρα των τ. Δόμων, το Πνευματικό 

Κϋντρο Γιαννιτςών, το τ. κτόριο του παλιού νοςοκομεύου ςτα Γιαννιτςϊ και τ. 

κτόριο τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ Γιαννιτςών, το Ι-

ςτορικό Λαογραφικό Αρχεύο Γιαννιτςών κ.α. Οι υπϊλληλοι των αρμόδιων 

υπηρεςιών ςε ςυνεργαςύα με εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ οφεύλουν να διαχωρύςουν 

το ςύνολο του αρχεύου. Η δουλειϊ θεωρεύται αυξημϋνησ δυςκολύασ και χρόζει 

ιδιαύτερησ προςοχόσ καθώσ όπωσ υπογραμμύζουν οι υπϊλληλοι πολλϊ από τα 

ϋντυπα αρχεύα εύναι ςε ϊθλια κατϊςταςη λόγω τησ μη αξιοπούηςόσ τουσ τα 

περαςμϋνα χρόνια. Εντοπύζονται αρχεύα μουχλιαςμϋνα, κιτρινιςμϋνα ό ημιτελό.  

«Πολλϊ από τα ϋγγραφα ό τισ παλιϋσ εφημερύδεσ ϋχουν διαλυθεύ, γιατύ η προ-

ηγούμενη πολύχρονη διούκηςη δεν ϋκανε τύποτα για να τα προςτατϋψει. Εμεύσ 

αναλαμβϊνουμε την ευθύνη και θα προςπαθόςουμε να διαςώςουμε ότι μπο-

ρούμε. Η ανευθυνότητα, δε μασ ταιριϊζει» δόλωςε αυςτηρϊ ο Αντιπρόεδροσ τησ 

ΔΗΚΕΠΑΠ.  

Σο δεύτερο ςτϊδιο εύναι το πιο περύπλοκο κομμϊτι του εγχειρόματοσ και ο 

αντιπολιτευτικόσ λόγοσ δυναμώνει μϋρα με τη μϋρα. Ποιοσ θα αναλϊβει την 

εργαςύα τησ επιχεύρηςησ; Η Δημοτικό Αρχό ειςηγεύται ςτη ςυνεδρύαςη τησ Επι-
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χεύρηςησ την ανϊθεςη των εργαςιών ςε γνωςτό εταιρύα αυτού του εύδουσ που 

εδρεύει ςτη Θεςςαλονύκη και μπορεύ να εξαςφαλύςει την εχεμύθεια, την γρό-

γορη εξυπηρϋτηςη και ϋνα αψεγϊδιαςτο αποτϋλεςμα. «Η εταιρύα DIGI ϋχει 

αποδεύξει τον επαγγελματιςμό τησ. Άλλωςτε και εμεύσ ωσ διούκηςη ϋχουμε ςυ-

νεργαςτεύ μαζύ τησ, αλλϊ και η προηγούμενη διούκηςη του τϋωσ Δημϊρχου» 

δηλώνει ο Πρόεδροσ του Δημοτικού υμβουλύου. Η ανϊθεςη τησ εργαςύασ ςτη 

ςυγκεκριμϋνη εταιρύα περιλαμβϊνει την ταξινόμηςη ςε κατηγορύεσ με ςύγχρονεσ 

μεθόδουσ αρχειοθϋτηςησ, αςπρόμαυρη ό ϋγχρωμη –εκεύ που απαιτεύται- ψη-

φιοπούηςη ϋντυπων, μετϊφραςη ςε αγγλικϊ, τουρκικϊ και γερμανικϊ και 

φύλαξη ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνα χαρτοκιβώτια.  

Σο θϋμα δεν ϊφηςε ανεπηρϋαςτο τον ςυνδυαςμό του τϋωσ Δημϊρχου, καθώσ 

παρότι η Παρϊταξη εύχε όντωσ ςυνεργαςτεύ ϊψογα τα χρόνια τησ διούκηςόσ τησ, 

παρ’όλα αυτϊ προβληματύζει πολλϊ από τα ςτελϋχη του η μϋθοδοσ τησ α-

πευθεύασ ανϊθεςησ. Ο Αντιπρόεδροσ του Δημοτικού υμβουλύου που προϋρχεται 

από την παρϊταξη τησ «Αυτοδιοικητικόσ Κύνηςησ» ςε ςυνομιλητϋσ του ϋχει 

ομολογόςει πωσ η προηγούμενη Διούκηςη όντωσ ϋχει ςυνεργαςτεύ με την 

ςυγκεκριμϋνη εταιρύα όπωσ και με πολλϋσ ϊλλεσ. Η διαφορϊ όμωσ, όπωσ τονύζει 

ο ύδιοσ, εύναι πωσ η επιλογό δε γινόταν με απευθεύασ αναθϋςεισ αλλϊ μετϊ από 

την διαδικαςύα νόμιμου διαγωνιςμού μετϊ από προκόρυξη. τον αντύποδα, μϋλη 

τησ πλειοψηφύασ, ανταπαντούν πωσ ποτϋ επύ ημερών διούκηςησ του Επικεφαλόσ 

τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ, δεν ϋγινε διαγωνιςμόσ όταν επρόκειτο για την εν 

λόγω εταιρύα γιατύ ακριβώσ όταν εξαιρετικϊ αποτελεςματικό και εχϋμυθη. Σο 

ςυμβϊν των αντιδικιών δε ςυνεχύςτηκε καθώσ αναμϋνεται τοποθϋτηςη τησ 

παρϊταξησ τησ μεύζονοσ αντιπολύτευςησ μϋςω δημοτικού ςυμβούλου ό του Ε-

πικεφαλόσ ςτη υνεδρύαςη του διοικητικού ςυμβουλύου τησ ΔΗΚΕΠΑ.  

Οι δυο ϊλλοι ςυνδυαςμού τησ αντιπολύτευςησ επύςησ κρατούν ουδϋτερη θϋςη 

προσ το παρόν ενώ δηλώνουν πωσ θα καταψηφύςουν αν ιςχύςει εν τϋλει η επι-

λογό τησ εταιρύασ μϋςω απευθεύασ ανϊθεςησ. Ο ςυνδυαςμόσ «Ενωτικό Δημοτικό 

Μϋτωπο» δόλωςε πωσ εύναι θετικόσ ςτο ςχϋδιο τησ δημοτικόσ αρχόσ και ςυ-

μπαραςτϊτησ τησ κύνηςησ για την ψηφιοπούηςη του αρχεύου ώςτε να ϋχει μεγα-

λύτερη, ευκολότερη και γρηγορότερη πρόςβαςη ςτο αρχεύο, αρκεύ αυτό να 

ςυμβεύ κατϊ τρόπο νόμιμο. «ύγουρα η ιδϋα τησ ψηφιοπούηςησ πϊει ϋνα βόμα 

μπροςτϊ τον Δόμο Πϋλλασ. Όμωσ το ζότημα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ μασ πϊει 

δύο βόματα πύςω» δηλώνει δημοτικόσ ςύμβουλοσ τησ παρϊταξησ ςε ςχετικό 

τηλεοπτικό εκπομπό και καταλόγει «[…] θα δούμε που θα καταλόξουμε. Εύμαςτε 

τόςο θετικού όςο και αρνητικού. Δε θα καταλόξουμε ςτο παρών.» ε πιο ςκληρϋσ 

δηλώςεισ προχώρηςαν οι δημοτικού ςύμβουλοι τησ «Νϋασ Πορεύασ». Τπο-

γραμμύζουν πωσ ςε καμιϊ περύπτωςη δε εύναι διατεθειμϋνοσ ο ςυνδυαςμόσ να 

ψηφύςει την πρόταςη του Δημϊρχου καθώσ υπϊρχουν αρκετϋσ ςκοτεινϋσ πλευ-
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ρϋσ ενώ ξεκαθαρύζουν πωσ αν αυτϋσ φωτιςτούν τότε θα ψηφύςουν θετικϊ.  ε 

εκδόλωςη του υνδυαςμού για τα 3 χρόνια παρουςύασ ςτο Δόμο Πϋλλασ, ο Ε-

πικεφαλόσ προϋβη ςε μια δόλωςη που τϊραξε ακόμα περιςςότερο τα νερϊ. Ο 

ύδιοσ ιςχυρύζεται πωσ ςυγγενικό πρόςωπο του Αντιδημϊρχου Πληροφορικόσ και 

Σεχνολογύασ εργϊζεται ςτην εν λόγω εταιρύα –ςε διοικητικό θϋςη- γεγονόσ που 

γεννϊ αυτόματα φοβερϋσ υποψύεσ. «Η ανηθικότητα εύναι ταυτόςημη τησ ςη-

μερινόσ διούκηςησ. Ακούγονται διϊφορα για την ηθικό του Δημϊρχου. Άλλωςτε 

εκκρεμεύ και δικαςτικό απόφαςη εισ βϊρουσ του. Ντροπό! Πύςτευα πωσ θα όταν 

καλύτεροσ από τον προηγούμενο.»  

Επύςημη θϋςη δεν ϋχει πϊρει ουδεύσ από την Δημοτικό Αρχό ενώ ςε ςτϊςη 

αναμονόσ βρύςκονται και οι υπόλοιποι δημοτικού ςυνδυαςμού. τον προςωπικό 

λογαριαςμό ςε μϋςο κοινωνικόσ δικτύωςησ, ο Αντιδόμαρχοσ προϋβη ςτο εξόσ 

ςχόλιο «Οι ανύπαρκτοι και οι επικύνδυνοι να ςωπϊςουν» ενώ το θϋμα δε 

ςχολύαςε ο Δόμαρχοσ και ο Πρόεδροσ τησ ΔΗΚΕΠΑΠ. Μϋλη τησ διούκηςησ κϊνουν 

λόγο για μια πανελλαδικϊ πετυχημϋνη εταιρύα που διαθϋτει πολλούσ υπαλλό-

λουσ. Τπϊρχει πιθανότητα ϋνα από εκατοντϊδεσ να τυγχϊνει να ϋχει ςυγγενικό 

ςχϋςη με τον αρμόδιο αντιδόμαρχο. Παρ’ όλα αυτϊ, όλεσ οι ςχετικϋσ απαντόςεισ 

αναμϋνεται να δοθούν ςτη ςυνεδρύαςη του διοικητικού ςυμβουλύου. Οι 

παρατϊξεισ ςύςςωμεσ εξ όςων διαπιςτώνεται από τισ δηλώςεισ των μελών φαύ-

νονται πρόθυμεσ να υπερψηφύςουν την δημαρχιακό πρόταςη εφόςον η επιλογό 

τησ εταιρύασ ψηφιοπούηςησ γύνει με διαφανό τρόπο χωρύσ αποκλειςμούσ, ακόμα 

και αν εντοπύζονται ςυγγενικϊ πρόςωπα ςτο εργατικό ό διοικητικό προςωπικό 

τησ.  


