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Με µεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι η ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Κοζάνης µε την υπ αρίθµ. 

12121/412/25-1-2017 απόφαση του προϊσταµένου της, αποφάσισε τη διάλυση της σύµβασης 

του έργου «κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Αναρράχης» και µέχρι σήµερα δεν υπήρξε καµία 

πληροφόρηση προς το δήµο Εορδαίας από µέρους σας, ούτε προφορική ούτε γραπτή. 

Όπως γνωρίζετε, στην αρχή της θητείας µας, υπήρξε πολύ έντονη κινητικότητα για την 

επίλυση των προβληµάτων αποπεράτωσης του έργου και αξιοποίησης των φραγµάτων του 

Εµπορίου, ώστε η χρήση τους αλλά και η χρήση της Λιµνοδεξαµενής Αναρράχης να 

συµβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα στη ∆υτική Εορδαία. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας εξέφρασε επανειληµµένα και σταθερά τη βούλησή του και σας παρείχε 

κάθε στήριξη για την αποπεράτωση και χρήση των παραπάνω έργων. ∆υστυχώς η διάλυση 

της σύµβασης  έγινε ¨εν κρυπτό¨  αφού δεν είχαµε ουδεµία ενηµέρωση ούτε πριν, ούτε µετά 

τη διάλυσή της. 

Λυπούµαστε γιατί τέτοιου είδους ενέργειες δε βοηθούν στην ανάπτυξη της περιοχής, µας 

πηγαίνουν χρόνια πίσω και απαξιώνουν το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε µια δύσκολη 

περίοδο, οι δυο βαθµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έπρεπε να συνεργάζονται ώστε να 

εντάσσονται νέα αναπτυξιακά έργα στην προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020 και όχι να 

απεντάσσονται µονοµερώς και χωρίς ενηµέρωση έργα που ήταν ήδη ενταγµένα σε 

προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.  



Εκ των πραγµάτων θεωρούµε αυτονόητη την έκφραση της αντίθεσης µας στην 

συγκεκριµένη απόφαση, διότι πιστεύουµε ακράδαντα ότι ζητήµατα αναπτυξιακού 

περιεχοµένου που έχουν να κάνουν την πορεία της περιοχής, θα έπρεπε πρωτίστως να 

αποτελούν αντικείµενο µελέτης και διαλόγου, κάτι το οποίο αποτελούσε θέση της 

προεκλογικής  διακήρυξης του συνδυασµού µας.  

Αποφάσεις που τις διακρίνει το στοιχείο της µονοµέρειας, είναι καταδικασµένες και δεν 

βοηθούν στην εµπέδωση κλίµατος αµοιβαιότητας και εµπιστοσύνης ανάµεσα στην 

Περιφέρεια και στο ∆ήµο. 
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