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Μέγαπα, 27 Οκηυβπίος 2020 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΔΤΗ ΞΔΠΟΤΛΑΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

 

Η ανηιπολίηεςζη είναι σπήζιμη, όηαν οι ενέπγειερ και οι αποθάζειρ ηηρ είναι ππορ 

όθελορ ηος δήμος και ηος ζςνόλος ηυν δημοηών. Γςζηςσώρ η δική μαρ 

ανηιπολίηεςζη απέδειξε πεπίηπανα πυρ παίπνει αποθάζειρ πος είναι ειρ βάπορ ηος 

δήμος και ηυν πολλών και υθελούν μόνο δύο κολληηούρ ηηρ. Μποπεί λοιπόν εύκολα 

να ζκεθηεί κανείρ όηι, εάν η ζημεπινή ανηιπολίηεςζη ήηαν διοίκηζη ηος Γήμος, θα 

ηα είσε ξεποςλήζει όλα ζε ‘κολληηούρ’. Σα παπαπάνυ αποδεικνύονηαι από ηην 

απόθαζη, αναθοπικά με ηιρ κανηίνερ πος λειηοςπγούν ζηη ‘Βαπέα’ και λήθθηκε από 

ηο ηελεςηαίο δημοηικό ζςμβούλιο ηος Γήμος Μεγαπέυν, ζηο οποίο η ανηιπολίηεςζη 

έσει ηην πλειοτηθία.  

Διδικόηεπα, ο Γήμορ ηο 2014, καηόπιν διαγυνιζμού, μίζθυζε δύο κοινόσπηζηοςρ 

σώποςρ, ζηοςρ οποίοςρ οι επισειπημαηίερ ηοποθέηηζαν και λειηοςπγούν δύο κανηίνερ. 

Η διάπκεια ηηρ μίζθυζηρ ήηαν πενηαεηήρ. Η ιζσύοςζα νομοθεζία πποβλέπει πυρ 

με ηη λήξη ηηρ μίζθυζηρ, οι κοινόσπηζηοι σώποι ππέπει να παπαδοθούν ζηο Γήμο. 

Πέπαν αςηού και ζηοςρ όποςρ ηηρ ζύμβαζηρ πος ςπέγπαταν οι επισειπημαηίερ με ηο 

Γήμο, πηηά αναθέπεηαι όηι απαγοπεύεηαι η ζιυπηπή αναμίζθυζη.  

Οι επισειπημαηίερ ζεβόμενοι ηην ςπογπαθή, ηοςρ αλλά και ηο νόμο θα έππεπε να 

έσοςν ήδη αποσυπήζει από ηοςρ κοινόσπηζηοςρ σώποςρ ηος Γήμος, πποκειμένος να 

διενεπγηθεί εκ νέος διαγυνιζμόρ και, με αςηόν ηον ηπόπο, να δοθεί η εςκαιπία και ζε 

άλλοςρ επισειπημαηίερ ηος ηόπος να μιζθώζοςν ηοςρ εν λόγυ κοινόσπηζηοςρ 

σώποςρ, για να λειηοςπγήζοςν ηη δική ηοςρ επισείπηζη, ο δε Γήμορ θα αςξήζει ηα 

έζοδά ηος από ηην είζππαξη ηυν μιζθυμάηυν. 

Δπειδή όμυρ οι ανυηέπυ επισειπημαηίερ δεν έσοςν παπαδώζει έυρ ζήμεπα ηοςρ 

σώποςρ, υρ έσοςν ςποσπέυζη ηθική αλλά και εκ ηος νόμος, ο Γήμορ αναγκάζηηκε, 

να κινήζει ηιρ διαδικαζίερ για έκδοζη ππάξηρ διοικηηικήρ αποβολήρ, έπειηα από 

έγκπιζη ηος δημοηικού ζςμβοςλίος, ζύμθυνα με ηο νόμο. Παπά ηαύηα και ενώ ηο 

ζςμθέπον ηος Γήμος, αλλά και η επιηαγή ηος νόμος ζςνηγοπούζαν ςπέπ ηηρ λήτηρ  

ομόθυνηρ απόθαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος ςπέπ ηηρ διοικηηικήρ αποβολήρ, η 

ανηιπολίηεςζη πος έσει ηην πλειοτηθία ζηο δημοηικό ζςμβούλιο, αποθάζιζε καηά 
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ηηρ διοικηηικήρ αποβολήρ ηυν επισειπημαηιών από ηοςρ κοινόσπηζηοςρ σώποςρ, 

παπά ηο όηι έσει ήδη λήξει ζύμβαζή ηοςρ και ζηοςρ όποςρ αςηήρ πηηά αναθέπεηαι όηι 

απαγοπεύεηαι η ζιυπηπή αναμίζθυζη ηυν σώπυν αςηών.  

Αςηό λοιπόν δείσνει ηην ανεςθςνόηηηα και ηον καιποζκοπιζμό ηηρ 

ανηιπολίηεςζηρ, η οποία πποκειμένος να εξςπηπεηήζει δύο ‘κολληηούρ’, ζηπέθεηαι 

καηά ηυν οικονομικών ζςμθεπόνηυν και ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ πεπιοςζίαρ ηος Γήμος, 

αλλά και καηά ηυν ζςμθεπόνηυν όλυν ηυν άλλυν ζςμπολιηών μαρ επισειπημαηιών, 

πος και αςηοί θέλοςν να επενδύζοςν ζηη ‘Βαπέα’ και κςπίυρ καηά ηος νόμος και ηηρ 

ζςναθθείζαρ μεηαξύ ηος Γήμος και ηυν επισειπημαηιών ζύμβαζηρ.  

Η διοίκηζη ηος Γήμος όμυρ δεν ππόκειηαι να αθήζει αζύδοηη ηην ανηιπολίηεςζη 

πος ‘ξεποςλάει’ ηην πεπιοςζία ηος Γήμος και θα πποσυπήζει ζε όλερ ηιρ νόμιμερ 

διαδικαζίερ, πποκειμένος οι επισειπημαηίερ πος δε ζέβονηαι ηο νόμο και ηην 

ςπογπαθή ηοςρ να αποσυπήζοςν νόμιμα από ηοςρ κοινόσπηζηοςρ σώποςρ, για να 

διενεπγηθεί και πάλι διαγυνιζμόρ, ώζηε να μιζθυθούν εκ νέος οι κοινόσπηζηοι 

σώποι από άλλοςρ ενδιαθεπόμενοςρ επαγγελμαηίερ ζςμπολίηερ μαρ. 
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