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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ: ΑΠΟΥΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΠΑΡΑΣΑΕΙ ΤΜΒΑΙΟΤΦΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΡΩΠΟΤ 

 
Με ξμότχμη απόταρή ςξσ, καςά ςημ ρσμεδοίαρη ςηπ 17ηπ Μαΐξσ 2017, ςξ 
Δημξςικό Σσμβξύλιξ Ωοχπξύ, καλεί ςημ Κσβέομηρη μα δώρει άμερα λύρη 
ρςξ αδιένξδξ, πξσ ταίμεςαι μα ποξκύπςει με ςημ παοάςαρη ςχμ 
ρσμβαριξύυχμ εογαζξμέμχμ ρςξσπ Δήμξσπ. 

 
Καςά ςη ρσζήςηρη ξ Δήμαουξπ Ωοχπξύ κ. Θ. Ρξύρρηπ ςόμιρε όςι: «Οι 
εογαζόμεμξι ασςξί  είμαι, άκοχπ,  απαοαίςηςξι για ςημ εύοσθμη λειςξσογία 
ςηπ σπηοερίαπ Καθαοιόςηςαπ, η ξπξία  ξμαλξπξιήθηκε με ςημ παοάςαρη ςχμ 
ρσμβάρεχμ ςξσπ».  

 
Ο κ. Θ. Ρξύρρηπ αματεοόμεμξπ ρςα όρα έυξσμ γοατςεί ρυεςικά με ςημ 
επιρςοξτή ςχμ υοημάςχμ πξσ έυξσμ λάβει ξι ρσμβαριξύυξι, καςά ςξ υοξμικό 
διάρςημα πξσ εογάρςηκαμ μεςά ςημ αμαμέχρη ςχμ ρσμβάρεχμ ςξσπ,  
επερήμαμε όςι: «Ασςά ρςεοξύμςαι ςηπ ρςξιυειώδξσπ ρξβαοόςηςαπ» και 
δερμεύςηκε όςι  καμέμαπ ρσμβαριξύυξπ δεμ θα μείμει απλήοχςξπ.  

Σσγκεκοιμέμα, µεςά ςημ ειρήγηρη ςξσ Δημάουξσ και ςημ ρύμθερη ςχμ 

απόφεχμ ςχμ παοαςάνεχμ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ, ξ Δήμξπ Ωοχπξύ, με 

απόταρη ςξσ, ζηςά από κάθε σπεύθσμξ: 
 

 Να εναμςληθεί κάθε πεοιθώοιξ, ώρςε ξι ρσγκεκοιμέμξι εογαζόμεμξι  

μα παοαμείμξσμ ρςιπ θέρειπ ςξσπ, ςξσλάυιρςξμ, έχπ ςιπ 31/12/17.   

Μεςά από ςημ αμχςέοχ ημεοξμημία, η Κσβέομηρη μα ποξυχοήρει ρςη  

µξμιµξπξίηρή ςξσπ, ρε ποξρχπξπαγείπ θέρειπ, με εναρτάλιρη ςηπ 

μξμιμξπξίηρηπ ςχμ δαπαμώμ για ςημ µμιρθξδξρία ςξσπ. Ο Δήμξπ 

Ωοχπξύ κοίμει όςι ξι ρσμβαριξύυξι σπάλληλξι, ξι ξπξίξι 

απαρυξλξύμςαι ρςξμ Δήμξ σπό ςξ εμ λόγχ καθερςώπ, είμαι, άκοχπ, 

απαοαίςηςξι, καθώπ σπηοεςξύμ μεσοαλγικέπ αμάγκεπ ςηπ πόληπ, 

ςσυόμ, δε απξμάκοσμρή ςξσπ θα δημιξσογήρει αμσπέοβληςεπ 

δσρκξλίεπ ρςημ εύοσθμη λειςξσογία ςχμ δημξςικώμ σπηοεριώμ.  

 Να εναρταλιρθεί η απξπληοχμή ςηπ έχπ ςώοα απαρυόληρήπ ςξσπ  

ρςιπ σπηοερίεπ ςχμ Δήμχμ, υχοίπ μα ςξσπ ζηςηθεί ρε καμία  

πεοίπςχρη μα επιρςοατξύμ ςα υοήμαςα ςηπ μιρθξδξρίαπ ςξσπ.  
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 Ο Δήμξπ Ωοχπξύ παοαμέμει ρςημ πάγια θέρη ςξσ για µόμιµεπ και  

ρςαθεοέπ θέρειπ εογαρίαπ ρςξσπ ΟΤΑ, ώρςε μα λήνξσμ παοόμξια  

ταιμόμεμα εογαριακήπ ξμηοίαπ και αβεβαιόςηςαπ.  

 Τξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ ενξσριξδξςεί ςξμ Δήμαουξ μα μεςατέοει  

ςιπ παοαπάμχ θέρειπ ρςξ Υπξσογείξ Ερχςεοικώμ και ρςημ  

Επιςοξπή Θερμώμ και Διατάμειαπ ςηπ ΚΕΔΕ, εμόφει ςχμ  

ρσμαμςήρεχμ με ςημ ηγερία ςξσ Υπξσογείξσ Ερχςεοικώμ. 
 

 

Από ςξ γοατείξ Τύπξσ  

 

ςξσ Δήμξσ Ωοχπξύ 
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