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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Περισσεύει η υποκρισία της Αντιπολίτευσης, σχετικά 

 με τις τηλεδιασκέψεις  του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
“Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης!!!” 

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις Δημοτικών Συνδυασμών της 

αντιπολίτευσης για αποχή από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο επειδή δεν γίνεται 

με Τηλεδιάσκεψη και για την αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων εντυπώσεων, 

σας ενημερώνουμε πως, από την πρώτη στιγμή της κρίσης και των μέτρων 

αποκλεισμού, ως Δήμος υιοθετήσαμε όλους τους τρόπους, που υπήρχαν στην διάθεσή 

μας και δημιουργήσαμε όλες τις υποδομές σε ηλεκτρονικό επίπεδο, έτσι ώστε όλες οι 

εργασίες και τα Συμβούλια να γίνονται από απόσταση και με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Απόδειξη είναι πως η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 

έγινε με τηλεδιάσκεψη. Τρανή απόδειξη, πως εδώ και 45 μέρες υπάρχει η υποδομή 

και η δυνατότητα και μάλιστα με εναλλακτικές πλατφόρμες να γίνουν οι 

συνεδριάσεις. Ακολούθησαν και άλλες συνεδριάσεις με αυτούς τους τρόπους.  

Σχήμα οξύμωρο και η αποθέωση της υποκρισίας είναι το εξής: Ενώ η 

παρούσα διοίκηση έχει δώσει αυτή τη  δυνατότητα λοιπόν εδώ και δύο μήνες σχεδόν, 

πολύ νωρίτερα από όλους τους Δήμους πανελλαδικώς, βρέθηκαν Δημοτικοί 

Συνδυασμοί, που δηλώνουν πως θα απέχουν από το  Δημοτικό Συμβούλιο επειδή δε 

γίνεται με Τηλεδιάσκεψη. 

 Η μοναδική εξήγηση και με αποδείξεις είναι πως Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

αντιπολίτευσης (11 για την ακρίβεια), δεν έχουν ακόμα κάνει εγγραφή στην 

πλατφόρμα στην οποία μπορούμε να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο με 

Τηλεδιάσκεψη.  

Η απόλυτη ειρωνεία είναι, πως από αυτούς, που λένε ότι θα απέχουν, πέραν 

των υπολοίπων, είναι και δύο επικεφαλής Δημοτικών Συνδυασμών,οι οποίοι δεν 

έχουν καν κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην 

Τηλεδιάσκεψη. 

 Οι ίδιοι λοιπόν, που διαμαρτύρονται είναι αυτοί, που δεν έχουν καταφέρει να 

κάνουν μια απλή εγγραφή σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για να είναι δυνατή η 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με Τηλεδιάσκεψη. 
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