ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 20ης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 24 Oκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 40863/13.10.2011 αίτηση του 1/3 των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και την
162/18.10.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα
65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης
Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία,
9.

Βιδάλης

Παναγιώτης,

10.

Νικήφόρος

Ιωάννης,

11.

Μαρκουλάκη

Αικατερίνη,

12.

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος
Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22.
Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26.
Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29.Κωνσταντέας
Αναστάσιος , 30.Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης,
33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος
Ιωάννης, 37. Πατσαβός Παναγιώτης, 38. Πίκουλα Αργυρώ, 39. Κοκοτίνης Χρήστος και 40. Σόφης
Γεώργιος, ότι ο κ. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο
Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 352/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στο Δήμο μας,
συμπαράσταση στους αγώνες όλων των εργαζομένων σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από την
αντιλαϊκή επιδρομή που δέχονται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα δημοτικά
συμφέροντα, το βιοτικό επίπεδο και η περιουσία των δημοτών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαννιά, κηρύττοντας την έναρξη της συνεδρίασης,
έθεσε υπόψη του σώματος το υπ’αριθμ. 40863/2011 αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων της μείζονος
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και ελάσσονος αντιπολίτευσης για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και αντίστοιχο αίτημα
του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης με μοναδικό θέμα την συμπαράσταση στον αγώνα
των εργαζομένων στο Δήμο μας, συμπαράσταση στους αγώνες όλων των εργαζομένων σε Δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα από την αντιλαϊκή επιδρομή που δέχονται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα
και σοβαρά τα δημοτικά συμφέροντα, το βιοτικό επίπεδο και η περιουσία των δημοτών. Ακολούθως
ζήτησε από τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων να τοποθετηθούν επί του θέματος.
Οι επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων ομόφωνα ζήτησαν να προταχθεί η τοποθέτηση
των εκπροσώπων του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης, αφού αυτοί είναι και οι
άμεσα θιγόμενοι από τα οικονομικά μέτρα.
Η Πρόεδρος του Σωματείου κ. Καραγιαννίδου αφού ενημέρωσε τα μέλη για την σημερινή
οικονομική κατάσταση έθεσε υπόψη του Συμβουλίου πρόταση του Σωματείου για την λήψη
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα :
1. Άρση της πολιτικής επιστράτευσης στην υπηρεσία καθαριότητας των ΟΤΑ. Την
καταδικάζουμε ως μορφή ποινικοποίησης και καταστολής των αγώνων των εργαζομένων.
2. Να αποσυρθεί ο αντιλαϊκός πολυνόμος που πρόσφατα ψήφισε η κυβέρνηση . Να μην
ισχύσει το μισθολόγιο-φτωχολόγιο. Ένα μισθολόγιο ενιαίο για όλους με αξιοπρεπείς μισθούς. Όχι
στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
3. Καμία ιδιωτικοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου.
4. Να μην πραγματοποιηθεί καμία απόλυση-εργασιακή εφεδρεία στο Δήμο μας.
5.Να μην καταργηθεί καμία κενή οργανική θέση, αύξηση των θέσεων εργασίας με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες που δημιουργούνται
6. Προσλήψεις μόνο μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και όχι μέσο Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.
7. Ενσωμάτωση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και παράλληλη μεταφορά όλων των εργαζομένων
με πλήρη δικαιώματα.
8. Πέρασμα όλων των εργαζομένων αορίστου χρόνου σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου.
9. Όχι στην μεταφορά των εργαζομένων Σχολικών Φυλάκων και καθαριστριών στα ΝΠΔΔ
των σχολικών επιτροπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων καθώς και Δημοτικοί
Σύμβουλοι, οι οποίοι συντάχθηκαν απόλυτα με την πρόταση-σχεδίου απόφασης από την πρόεδρο του
Σωματείου εργαζομένων του Δήμου.
Κλείνοντας ο Δήμαρχος κ. Βαλασσόπουλος τόνισε ότι το σχέδιο απόφασης είναι στην σωστή
κατεύθυνση τόνισε όμως ότι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί η παράγραφος

7 καθότι μία

ενσωμάτωση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου θα έκανε τον Δήμο δυσλειτουργικό. Επίσης η παράγραφος 9
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που αφορά τους σχολικούς φύλακες δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί καθώς στον νέο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρχει σχετική μέριμνα.
Ο Δήμαρχος πρότεινε να συμπεριληφθεί στην απόφαση και μία επιπρόσθετη παράγραφος που
θα αφορά την μη ενεργοποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 δεδομένου ότι οι ανάγκες της
καθαριότητας καλύπτονται πλήρως από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου μας.
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
το Ν. 2190/94,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Άρση της πολιτικής επιστράτευσης στην υπηρεσία καθαριότητας των ΟΤΑ. Την
καταδικάζουμε ως μορφή ποινικοποίησης και καταστολής των αγώνων των εργαζομένων.
2. Να αποσυρθεί ο αντιλαϊκός πολυνόμος που πρόσφατα ψήφισε η κυβέρνηση . Να μην
ισχύσει το μισθολόγιο-φτωχολόγιο. Ένα μισθολόγιο ενιαίο για όλους με αξιοπρεπείς μισθούς. Όχι
στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
3. Καμία ιδιωτικοποίηση στις υπηρεσίες του Δήμου.
4. Να μην πραγματοποιηθεί καμία απόλυση-εργασιακή εφεδρεία στο Δήμο μας.
5.Να μην καταργηθεί καμία κενή οργανική θέση, αύξηση των θέσεων εργασίας με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες που δημιουργούνται
6. Προσλήψεις μόνο μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και όχι μέσο Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.
7. Πέρασμα όλων των εργαζομένων αορίστου χρόνου σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου.
8. Μη ενεργοποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 δεδομένου ότι οι ανάγκες της
καθαριότητας καλύπτονται πλήρως από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου μας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 352/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 26.10.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

