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Θέμα: Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. καταγγέλλει τον ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και δια λογαριασμό των 130
Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που ανήκουν στον Δήμο
Σταυρούπολης και είναι μέλη μας, καταγγέλλει τον ως άνω Δήμο για τις
κάτωθι παράνομες πράξεις:
1) Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Σταυρούπολης, σε χώρο και οίκημα του Στρατοπέδου Παύλου Μελά,
απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, διοργανώνει Patirdi Party, όπως το ονόμασε,
σύμφωνα με τις αφίσες που γέμισε στις κολώνες όλου του Δήμου,
πράγμα παράνομο για όλους τους άλλους Δημότες, πλην αυτών. Στην
αφίσα αναγγέλλουν είσοδο για το κοινό, στον χώρο του στρατοπέδου
μετά τις 21.30.
2) Η αίθουσα του στρατοπέδου που επιλέχθηκε, είναι ένα παμπάλαιο
κτήριο, με σπασμένα τζάμια και σοβάδες που κρέμονται στην οροφή,
χωρίς πολεοδομική στατικότητα, χωρίς υγειονομικές προδιαγραφές,
χωρίς τουαλέτες, χωρίς έξοδο κινδύνου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα,
χωρίς θέρμανση, χωρίς πυρασφάλεια. Σε αυτό το κτίριο θα
συγκεντρώσουν σήμερα το βράδυ 500 – 1.000 άτομα για να
διασκεδάσουν.
3) Η ως άνω ακατάλληλη αίθουσα, είναι ακριβώς δίπλα από το κτήριο
των φυλακών του στρατοπέδου και σκεφτείτε την ψυχολογία των
εγκλείστων, που αρκετοί είναι και ισοβίτες, να αντιληφθούν ξαφνικά
άλλους δίπλα τους να διασκεδάζουν. Φαίνεται όμως πως για τον Δήμο
Σταυρούπολης το κέρδος είναι πιο πάνω από την ανθρωπιά.
4) Το Πάρτυ αυτό ο Δήμος το συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είμαστε υπέρ των πολιτιστικών
εκδηλώσεων. Όταν όμως εκτυπώνονται εισιτήρια 10 Ευρώ για την
είσοδο, που όλη την εβδομάδα τα πωλούσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
και διανέμεται Τιμοκατάλογος με χρέωση στο δεύτερο ποτό 4 Ευρώ και
Σελ. 1

για κρασί ή μπύρα 2 Ευρώ, τότε κ.κ. του Δήμου Σταυρούπολης, το ως
άνω ακατάλληλο κτήριο, που ανήκει στο στρατό, το μετατρέπετε
καθαρά σε club και η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου, μετατρέπεται
σε καθαρά εισπρακτική.
5) Διενεργείται καθαρά αθέμιτος ανταγωνισμός, εις βάρος των
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που είναι και δημότες του
ως άνω Δήμου Σταυρούπολης και περίμεναν σήμερα Σάββατο να
δουλέψουν, διότι αυτοί πληρώνουν όλους τους Φόρους σε Κράτος
Δήμο, πληρώνουν Πνευματικά δικαιώματα μουσικής, ελέγχονται από
Δημοτική Αστυνομία, Αστυνομία, Υγειονομικό, ΣΔΟΕ, ΙΚΑ, Επιθεώρηση
εργασίας. Οι ως άνω όμως διοργανωτές έχουν μάθει μόνο να ελέγχουν
και να επιβάλλουν υπέρογκα πρόστιμα στα δικά μας καταστήματα,
αυτοί όμως να είναι στο απυρόβλητο.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σήμερα το πρωί, βρέθηκε με τον Διοικητή του στρατοπέδου
Παύλου Μελά, Αν/χη Τ/Θ κ. Τσαφίτσα Θωμά, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι
δεν έδωσε ποτέ την άδεια στον Δήμο Σταυρούπολης να διοργανώνει πάρτυ
στον χώρο του στρατοπέδου και αν επιχειρήσει να το κάνει θα καλέσει την
Αστυνομία να συλλάβουν τους διοργανωτές και να βγάλουν έξω τον κόσμο.
Παρ’ όλες όμως τις διαβεβαιώσεις οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους
φορείς και τα ΜΜΕ να βρίσκονται στον ως άνω χώρο στις 21.30 απόψε το
βράδυ προκειμένου να αποφευχθεί η ως άνω εκδήλωση, γιατί θεωρούμε την
ως άνω ενέργεια του Δήμου εγκληματική, εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών.
Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
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