ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ: ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ ΣΤΟ
ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ
Ο συνδυασμός μας δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συζήτηση του Περιφερειακού
Συμβουλίου για τη γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
προσαιγειάλωσης και διέλευσης του καλωδίου υπερυψηλής τάσης από τα διοικητικά όρια του
δήμου Μεγαρέων.
Γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό τι έχει γίνει και ενημερώσαμε έγκαιρα τους συνδημότες
μας για την υποκριτική στάση της δημοτικής αρχής και κυρίως του Δημάρχου κ. Σταμούλη.
Ο κ. Σταμούλης αν και προσκλήθηκε δεν παραβρέθηκε στη διαβούλευση που έγινε για το
θέμα αυτό, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου στην Ελευσίνα στις
9/2/2018!
Η πρόσκληση και προτροπή του Δημάρχου να συμμετάσχει ο λαός στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής είναι τουλάχιστον υποκριτική και
γίνεται στην συνήθη τακτική του να δημιουργεί συνενόχους στα ανομήματα του.
Πρόκειται για άλλη μια στημένη υπόθεση, όπως αυτές του ΧΥΤΥ και του 4 ου δημοτικού
σχολείου Μεγάρων που αποκαλύψαμε πρόσφατα και για το λόγο αυτό ο συνδυασμός μας δεν
πρόκειται να δώσει συγχωροχάρτι σε ένα νεοεκλεγέντα Δήμαρχο με τη συμπαράσταση που
επιθυμεί και επιδιώκει (ο Δήμαρχος), στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Πρέπει δε να θυμίσουμε στους δημότες ότι το θέμα αυτό είχε έρθει προς συζήτηση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο προεκλογικά και αναβλήθηκε γιατί όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του
Π.Σ. «…ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης επιθυμεί να αναβληθεί το θέμα και να
συζητηθεί μετά τις εκλογές»!
Πάγια θέση μας εξ αρχής είναι να μετακινηθεί η όδευση του βλαπτικού για την υγεία των
δημοτών μας καλωδίου υπερυψηλής τάσης εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου μας.
Αυτή τη θέση υπερασπιζόμαστε από την πρώτη στιγμή της γνωστοποίησης του
προβλήματος και δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε έως ότου γίνει δεκτό από τους αρμόδιους
φορείς το δίκαιο αίτημα μας.
Εμείς δεν δίνουμε συγχωροχάρτι στο νεοεκλεγέντα Δήμαρχο της κωλοτούμπας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
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