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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/10/21

ΣΧΕΤΙΚΑ   ME   ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ… ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο εμπαιγμός των δημοτών από τον κομματικό Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη 
συνεχίζεται.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων αντί να αποκαταστήσει τους πληγέντες από τις 
καταστρεπτικές πυρκαγιές που έγιναν το φετινό καλοκαίρι του 2021, καλεί τους 
πυρόπληκτους Αχαΐας να πάνε να διαμαρτυρηθούν στην Αθήνα!

Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Πατρέων κοροϊδεύει του Δημότες αποποιούμενος τις 
ευθύνες του για την έλλειψη πρόληψης πυρκαγιών αλλά και για την ανεπαρκέστατη 
βούληση της Δημοτικής Αρχής να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές 
που έπληξαν την Πάτρα και την Αχαΐα.

Κύριε Πελετίδη είστε εκτελεστική Δημόσια αρχή όλων των δημοτών του Δήμου Πατρέων ή 
κομματικό όργανο της βουλής των Αθηνών; Γιατί καλείτε τους πυρόπληκτους του Δήμου 
Πατρέων να πάνε στην Αθήνα να διαμαρτυρηθούν, ενώ έχετε την λύση στα χέρια σας;

Κύριε Πελετιδη γιατί αποκρύπτεται από τους δημότες τα τεράστια κεφάλαια που διαθέτουν
και διαχειρίζονται οι Δήμοι ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με πλήρη διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια βάσει του Νόμου Καλλικράτη(ΝΟΜΟΣ 3852 ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010);

Γιατί ως Δημοτική Αρχή δεν αποκαταστήσατε άμεσα τους πυρόπληκτους του Δήμου 
Πατρέων μέσα από την δυνατότητα που έχει ο Δήμος να αντλεί τεράστια κεφάλαια από 
τους Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων όπως προβλέπει το άρθρο 259 του Νόμου Καλλικράτη;

Γιατί αρνηθήκατε να αξιοποιήσετε την πρόταση Δόμησης Χρηματοδότησης του Δήμου 
Πατρέων, που σας κατατέθηκε επίσημα από την «Ελλήνων Συνέλευσις Πατρέων» και που 
σας δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσετε άμεσα τα κληρονομικά κεφάλαια των Δημοτών 
που ήδη έχουν δεσμευτεί με εγγυήσεις του κ. Αρτέμη Σώρρα για την εκτέλεση κοινωφελών 
και αναπτυξιακών έργων στους Δήμους; https://www.artemis-
sorras.gr/dimoi/hrimatodotisi-olon-ton-ergon-toy-dimoy 
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Καλώ όλους τους πολίτες της Πάτρας και της Αχαΐας να έλθουν στην «Ελλήνων Συνέλευσις 
Πατρέων» Βότση 64, Πάτρα, να ενημερωθούν για τον τεράστιο πλούτο τους τον οποίο 
συστηματικά αποκρύπτουν οι δήμαρχοι όπως ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης 
επειδή δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των Δημοτών και δη των πυρόπληκτων αλλά τα 
συμφέροντα των τοκογλύφων τραπεζιτών και της κομματοκρατίας των Αθηνών που τους 
υπηρετεί!

Έλληνες η λύση είναι στα χέρια μας! 
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