ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 386/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 21648/25-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου
177 του Ν. 4635/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Αργυρός Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Γληγόρης Παναγιώτης
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Σαρανταένας Ιωάννης
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Γαζής Αναστάσιος
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
Βλάχου Ειρήνη
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Μαργέλη Μαρία
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Σκληρός Φίλιππος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Γιαννιώτης Παναγιώτης
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Σέρβος Κωνσταντίνος
16
17
Περδικάρης Αθανάσιος
17
18
Χαλικιάς Ευάγγελος
18
19
Γληγόρης Χρήστος
19
20
Γληγόρης Κωνσταντίνος
20
21
Μελάς Γεράσιµος
21
22
Γαζής Νικόλαος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη, Γαζής Αναστάσιος και Αργυρός Νικόλαος, προσήλθαν κατά την συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, προσήλθε κατά την ανάγνωση της εισήγησης του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, Γαζής Αναστάσιος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος και ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, ∆ρακονταειδής Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος.
ου
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη, Μαργέλη Μαρία και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ο
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν από την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
«Συζήτηση και απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την απόσυρση του Άρθρου 179 που περιλαµβάνεται στο Νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
Εισηγητής : ∆ρακονταειδής Κων/νος, επικεφαλής ∆.Π. «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α»
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Η συζήτηση και η απόφαση επί του θέµατος, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, έχει ως εξής:
«Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής.
∆ρακονταειδής: Πριν µπω στην ουσία του θέµατος θέλω να κάνω µία παρατήρηση. Η παρατήρηση έχει να κάνει
µε το γεγονός ότι αυτό που γίνεται σήµερα δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο της χώρας τα τελευταία
150 χρόνια, δηλαδή, εξηγούµαι: Να συζητάµε για ένα θέµα το οποίο έπρεπε να µπει πριν τη ψήφιση ενός νόµου και
εµείς να το κουβεντιάζουµε µετά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, απ’ τη στιγµή φυσικά που τίθεται απ’ τη µεριά του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, έτσι; Γιατί αν δεν είχε τεθεί δε θα συζητάγαµε.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, εγώ µπορώ να απαντήσω αν θέλετε.
∆ρακονταειδής: Βεβαίως, στην οµιλία σας να απαντήσετε. Το επιχείρηµα -παρόντες είµαστε όλοι εδώ- ήταν ότι
είχαµε να κουβεντιάσουµε ένα σοβαρό θέµα ουσιαστικά, το θέµα των απορριµµάτων στην προηγούµενη
συνεδρίαση. Θέλω να πω όµως ότι το γεγονός ότι είχαµε να κουβεντιάσουµε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα που
ήταν τα απορρίµµατα και καλά κάναµε και τελειώσαµε στις 23:00-23:30 (τι ώρα τελειώσαµε), δε θα στοίχιζε -µε
συγχωρείτε- τίποτα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάτσει µία ώρα παραπάνω και να τελειώναµε στις 12:30 ή στη 1:00.
Ούτε η πρώτη, ούτε τελευταία φορά θα είναι αυτό και θα γίνει –να είστε βέβαιοι- και κατά κόρον. Έχει όµως… Γιατί
το λέω αυτό; Γιατί δεν έχουµε απλά τη ψήφιση ενός νόµου που ο καθένας µπορεί να λέει το µακρύ του και το κοντό
του, έχουµε τη ψήφιση ενός νόµου, αυτό το «Επενδύω στην Ελλάδα»· που ουσιαστικά αλλοιώνει µία σειρά
πράγµατα. Θα πω µερικά ενδεικτικά για να διαβάσω και την πρόταση.
Το θέµα εισηγήθηκε ο Επικεφαλής ∆ηµ. Παράταξης κ. ∆ρακονταειδής, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως
εξής:
∆ρακονταειδής (ανάγνωση εισήγησης): Το πρώτο είναι -και το πιο σηµαντικό- ότι ανοίγει το δρόµο -την πόρτα,
όχι το παράθυρο, την πόρτα ανοίγει κανονικά δηλαδή- ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών των ∆ήµων.
Θα διαβάσω την προηγούµενη διάταξη, τι έλεγε η προηγούµενη διάταξη; Φυσικά και προηγούµενα
µπορούσε να γίνει αυτό, αλλά έβαζε µερικούς όρους και προϋποθέσεις. Η πρώτη και βασική προϋπόθεση που έλεγε
είναι ότι πρέπει να υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών και τεκµηριώνεις την αδυναµία σου (εννοώ µε στοιχεία, όχι γενικώς και
αορίστως). Αυτό έλεγε η προηγούµενη διάταξη. Έρχεται η καινούργια διάταξη και τι λέει τώρα; Θα σας πω και το
τραγελαφικό της υπόθεσης ποιο είναι, ότι: «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί κατά την κρίση του να αποφασίζει για τη
σύναψη δηµόσιας σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και
µεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας, κοινοχρήστων χώρων, δηµοτικών κτηρίων, συντήρησης χώρων
πρασίνου, ηλεκτροφωτισµού». Πια τι χρειάζεται; Μία απλή πλειοψηφία. Ελάτε όµως, ότι οι πονηροί βάλανε και µία
άλλη διάταξη µέσα η οποία το γελοιοποιεί το ζήτηµα, ποια είναι η καινούργια διάταξη; Μέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο
που είχε 400 σελίδες και 208 άρθρα, υπάρχει διάταξη που λέει πια ότι: «Την απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
µπορεί να την πάρει και να είναι παρόντες τρεις µέσα εδώ (δύο, τέσσερις), γιατί ορίζει ότι η απαρτία διαπιστώνεται
στην αρχή και µετά ο καθένας µπορεί να κόβει πέρα (δηλ. ήρθε ο κάθε ∆ηµοτικός Σύµβουλος, έδωσε το παρών, τον
έγραψε ο κύριος Ζαβιτσάνος, µετά φεύγει και µένουν τρεις και παίρνουν την οποιαδήποτε απόφαση). Άρα, τι
σηµαίνει πρακτικά για την περίπτωσή µας; Ότι εδώ πέντε-έξι, εφτά άνθρωποι (οκτώ, όσοι µείνουν τέλος πάντων, δε
ξέρω πόσοι θα µείνουν), µπορεί να πάρουν και επί του συγκεκριµένου θέµατος που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ενώ
προηγούµενα χρειαζόταν και η απόλυτη πλειοψηφία και η τεκµηρίωση. Το ένα στοιχεία είναι αυτό.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι διατάξεις του νόµου πυροβολούν κανονικά τις συλλογικές συµβάσεις,
ανοίγουν δηλαδή και εκεί την πόρτα κανονικά, εκεί που επανήλθαν οι συλλογικές συµβάσεις, ανοίγουν την πόρτα
σιγά-σιγά οι συλλογικές συµβάσεις «να χτυπηθούν»· που σηµαίνει να µην υλοποιούνται, βάζοντας ζητήµατα και
επιχειρησιακών συµβάσεων και αντιλαµβάνεστε ότι µαζί µε τις αλλαγές στη λειτουργία και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
γιατί υπάρχουν κι άλλες πλευρές, ανοίγει πορτο-παράθυρα και για τις µειώσεις των µισθών το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Ανοίγει πορτο-παράθυρα για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, δεν είναι ένα και δύο.
Εµείς λοιπόν είχαµε ζητήσει τότε να κουβεντιαστεί όχι από βίτσιο, γιατί την επόµενη ηµέρα ψηφιζόταν, και
όπως πολλά Συµβούλια στείλανε αποφάσεις· γι’ αυτό θέλαµε να στείλουµε. Τώρα, αυτή η απόφαση που θα πάρουµε
πρακτικά δεν έχει νόηµα, υπό την εξής έννοια δεν έχει νόηµα (όλα έχουν νόηµα): Υπό την έννοια ότι έχουµε ήδη
νόµο του κράτους. Παρ’ όλα αυτά εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να κουβεντιαστεί και πρέπει να τοποθετηθούν οι
Σύµβουλοι διότι αυτό, ό,τι σηκώσουµε το χέρι µας τώρα ο καθένας µας µε την άποψή του ο καθένας, σεβαστές οι
απόψεις φυσικά, να ξέρουµε ότι µε τη στάση µας «καθορίζουµε» (εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη) και την πορεία
του ∆ήµου για τα υπόλοιπα χρόνια και τις όποιες εξελίξεις µε βάση αυτό το νόµο και θα πρέπει να είµαστε όλοι πολύ
προσεκτικοί όταν θα σηκώνουµε το χέρι µας –επαναλαµβάνω- στο συγκεκριµένο θέµα.
Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής: Την προηγούµενη φορά και στο προηγούµενο Συµβούλιο συζητώντας
το θέµα των απορριµµάτων, απαντώντας ο κύριος ∆ήµαρχος σε µία ερώτηση του κυρίου Βερροιώτη, είπε σε µία
αποστροφή του λόγου του (θα το θυµάται και ο ίδιος), επειδή στο ζήτηµα των απορριµµάτων έβαλε πολιτικά
ζητήµατα ο κύριος Βερροιώτης, είπε σε µία αποστροφή ο κύριος ∆ήµαρχος: «Να γιατί δεν ήθελα να το συζητήσουµε
το θέµα το συγκεκριµένο πριν απ’ τα απορρίµµατα, γιατί έτσι θα πολιτικοποιηθεί η συζήτηση.» Εγώ, εκείνη την ώρα,
όταν τ’ άκουσα και επειδή είχαµε το θέµα των απορριµµάτων δεν έκανα καµία αναφορά, παρότι είχε διατυπωθεί πριν
δευτερολογήσω και θα µπορούσα να κάνω αναφορά, θεώρησα όµως ότι δε θέλω να την κάνω, θα την κάνω τώρα
γιατί µε ενόχλησε. Να σας πω τι µε ενόχλησε, γιατί εγώ θέλω να λέω τη γνώµη µου µε πολύ σαφή τρόπο.
Κύριε ∆ήµαρχε, υπάρχει κανένα θέµα που να µην είναι πολιτικό; Και αυτό που είναι εξόχως πολιτικό· που
καθορίζει τις τύχες όλων των ∆ήµων της χώρας και όχι µόνο δεν πρέπει να το κουβεντιάζουµε; ∆εν κατάλαβα, τι
είµαστε εδώ, σούπα άοσµη, άχρωµη και άγευστη;
∆ήµαρχος: Παρερµηνεύετε λίγο τα λεγόµενά µου.

2

∆ρακονταειδής: Νοµίζω ότι είµαστε πολιτικά όντα… ∆εν έχω καµία πρόθεση να παρερµηνεύσω και δεν το κάνω και
από χαρακτήρα. Κάνατε µία διατύπωση που µπορείτε να υποστηρίξετε ότι ήταν ατυχής σαν φράση αλλά την κάνατε.
Εγώ δέχοµαι ότι µπορεί να ήταν ατυχής και ότι δε σας εκφράζει ως κουλτούρα, να το δεχτώ, καµία αντίρρηση. Την
κάνατε και ήθελα να την πω.
Τι εισηγούµαι λοιπόν και τι προτείνω; Με βάση ολ’ αυτά και επειδή όπως αντιλαµβάνεστε πια το κείµενο αυτό
που έχετε στα χέρια ήταν διαµορφωµένο πριν τη ψήφιση του νόµου, προτείνω τα εξής πράγµατα. Υπάρχει µία
διόρθωση στην Πέµπτη παράγραφο που λέει: «Το εν λόγω άρθρο και εφόσον αποτελεί νόµο του κράτους» (λέει εκεί)
σβήνεται αυτό και µπαίνει: «…..του νόµου που ψηφίστηκε» και συνεχίζει κανονικά όπως είναι στα υπόλοιπα… Θα
παρακαλούσα να γραφτούν και απ’ τον… ∆εν είναι εδώ ο κύριος Ζαβιτσάνος και υπάρχει ένα θέµα (τέλος πάντων θα
του τα δώσω). Προχωράµε. Για τους παραπάνω λόγους:
Καταγγέλλουµε τη ψήφιση του παραπάνω νόµου και ζητάµε:
ον
1 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας υπερασπιζόµενο τον αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα των Υπηρεσιών του
∆ήµου µας, σταθερή και επαρκή χρηµατοδότησή του απ’ την κεντρική διοίκηση αλλά και την ανάγκη επαρκούς
στελέχωσης αυτού µε µόνιµο προσωπικό µε πλήρη εργασιακά δικαίωµα, ζητά την -όχι απόσυρση- την κατάργηση
του άρθρου 179 που περιλαµβάνεται στο -όχι νοµοσχέδιο- νόµο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε τον
τίτλο: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
ον
2 (και πολύ σοβαρό, γιατί έτσι ακυρώνονται οι νόµοι στην πράξη. Η δεύτερη παράγραφος που θα διαβάσω
µπορεί το νόµο αυτό να τον ακυρώσει στην πράξη, αν το ψηφίσει φυσικά η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου)
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας δεσµεύεται ότι: «Ακόµα και αν ψηφιστεί…» Αυτό διορθώνεται και γίνεται «Και µετά
τη ψήφισή του δε θα ενεργοποιήσει το εν λόγω άρθρο (δε θα ενεργοποιήσει το εν λόγω άρθρο) και θα κινηθεί
αποκλειστικά στο πνεύµα όσων ορίζονταν στο άρθρο 61 του προηγούµενο νόµου (το ’11), το οποίο προβλέπει ότι
καθορίζεται µε σαφήνεια το αντικείµενο των παρεχόµενων Υπηρεσιών, αλλά και η διάρκεια και η περιοχή εντός της
οποίας αυτές παρέχονται. Επίσης, ότι για τη λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών.
ον
3 (προστίθεται τρίτη παράγραφος στο «ζητάµε») Την κατάργηση των διατάξεων του κεφαλαίου των εργασιακών υπάρχει ένα κεφάλαιο στο νόµο «εργασιακά ζητήµατα»- του αντίστοιχου νόµου· που επιφέρει συντριπτικό χτύπηµα
στις συλλογικές συµβάσεις, θέτει υπό ασφυκτικό κρατικό έλεγχο τη λειτουργία των συνδικάτων (όσο και αν σας
φαίνεται παράξενο).
ον
4 Την κατάργηση των διατάξεων του υπουργείου Εσωτερικών που έχει τις διατάξεις αυτές που σας είπα, ότι το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να παίρνει αποφάσεις και να είναι εδώ µέσα τρία άτοµα, αν αυτό λέγεται «δηµοκρατία».
Εγώ λοιπόν εισηγούµαι αυτά τα τέσσερα σηµεία που σας διάβασα µετά την αλλαγή που αντικειµενικά γίνεται
γιατί πια έχουµε νόµο και θα παρακαλέσω, επειδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτηµα, όχι µε ελαφριά την καρδιά, αλλά µε
σκέψη και προβληµατισµό να αποφασίσουµε ό,τι ο καθένας εν πάση περιπτώσει νοµίζει.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις; Ο κύριος Γληγόρης Κων/νος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Μία ερώτηση η οποία µου ήρθε µόλις τώρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο ∆ρακονταειδή ως
εισηγητή αν µπορεί να µας θυµίσει στην καθαριότητα όταν είχαµε προσλάβει τους 21 εργαζόµενους, πόσους είχαµε
ζητήσει. (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Τους συµβασιούχους και µετά κάναµε την προκήρυξη που πήραµε τα
άτοµα της 3Κ, οι οποίοι ήρθαν τώρα πρόσφατα. Αν µπορείτε να µας θυµίσετε πόσα άτοµα είχαµε ζητήσει εµείς ως
Υπηρεσία ότι χρειαζόµαστε και πόσα άτοµα ενέκρινε το υπουργείο ή πήραµε απόφαση ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
∆ρακονταειδής: Μπορώ να απαντήσω κύριε Πρόεδρε;
Πρόεδρος: Ορίστε.
∆ρακονταειδής: Κύριε Γληγόρη, θέλω να σας θυµίσω το εξής: Όταν ζητάς προσωπικό και µάλιστα µόνιµο αλλά και
συµβασιούχους (ότι και αν ζητάς) πρέπει να έχεις πόρους στον προϋπολογισµού σου. (….ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Όχι, αυτό είναι όλα τα λεφτά στην υπόθεση, εννοώ δηλαδή, «όλα τα λεφτά» δεν το λέω σε εσάς,
εσείς το ξέρετε, το λέω για τους υπόλοιπους, ότι αν δεν έχεις τους πόρους, µπορεί οι ανάγκες σου να είναι, να θέλεις
60 εργαζόµενους. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να τους πληρώσεις· δεν µπορείς να ζητήσεις 60 εργαζόµενους, έτσι;
Εµείς λοιπόν ως µόνιµο προσωπικό είχαµε ζητήσει 20 εργαζόµενους. Πράγµα το οποίο υλοποιήθηκε και αρχές
Οκτώβρη (τώρα, πριν κάποιες µέρες) υπογράψανε τις συµβάσεις τους οι άνθρωποι και έχουµε 20 άτοµα µόνιµο
προσωπικό στην καθαριότητα. Αν όµως εννοείτε συµβασιούχους προηγούµενους, σας θυµίζω ότι µόλις έγινε ο
διαγωνισµός του ΑΣΕΠ και λόγω των προβληµάτων που είχε το ΑΣΕΠ, επειδή αυτός ήταν ο µεγαλύτερος
διαγωνισµός που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα και είχε αδυναµίες το ΑΣΕΠ, έβγαλε προσωρινούς πίνακες και εµείς
είχαµε πάρει τους µισούς απ’ αυτούς ως προσωρινούς. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ποιους εννοείτε;
Γληγόρης Κων.: Είχαµε ζητήσει 29 άτοµα, αλλά λόγω πόρων καταλήξαµε στα 20 επειδή δεν (…)…
∆ρακονταειδής: Μα το απάντησα αυτό, το απάντησα…
Γληγόρης Κων.: Εντάξει, απλώς θέλω να πω πόσα είχαµε ζητήσει.
∆ρακονταειδής: Το απάντησα, οι ανάγκες µας ήταν για περισσότερους…
Γληγόρης Κων.: Ήταν για 30 άτοµα…
∆ρακονταειδής: Ναι, ναι.
Γληγόρης Κων.: Ακριβώς.
∆ρακονταειδής: Αυτό δεν είπα κι εγώ; Συµφωνούµε.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο. Ερώτηση.
∆ήµαρχος: Ερώτηση προς τον εισηγητή, δεν έχουν σηµασία τώρα οι ρόλοι. Στην πρώτη παράγραφο κάνετε
αναφορά ότι: «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπερασπιζόµενο τον αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα του, των υπηρεσιών
του ∆ήµου µας.» Εσείς επί των ηµερών σας το διασφαλίσατε αυτό· «τον αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα»;
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∆ρακονταειδής: Λοιπόν, κοιτάξτε, σε όλους τους ∆ήµους της χώρας λόγω των µνηµονίων αλλά και πριν απ’ τα
µνηµόνια, κυρίως όµως µετά τα ’10, οι τελευταίες προσλήψεις µονίµων στην Ελλάδα έγιναν το 2008 σε ∆ήµους,
δηλαδή πριν έντεκα χρόνια και από τότε σ’ όλους τους ∆ήµους φεύγουν συνταξιούχοι και συρρικνώνεται,
συρρικνώνεται το προσωπικό και δικαιολογηµένα φωνάζει και ο κόσµος γιατί θέλει τις Υπηρεσίες που πληρώνει να
του τις ανταποδίδει ο ∆ήµος. Αυτό, τι αποτέλεσµα είχε παράγει; Είχε παράγει ένα αποτέλεσµα να χρειάζονται όλοι οι
∆ήµοι και ο δικός µας ο ∆ήµος και στη δική µας θητεία· να χρειάζεται να παίρνει ιδιώτες. ∆ηλαδή, µπήκε ένα
ερώτηµα απ’ το Νίκο Βικέντιο τώρα µε τους αγροτικούς δρόµους π.χ.. ∆εν έχει οδηγούς ο ∆ήµος, δεν έχει οδηγούς εννοώ- τσάπας, δύο έχει, έναν στη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων και ένα στη Λευκάδα, δεν έχει, τι να κάνουν δύο
οδηγοί οι οποίοι είναι όλοι µέρα σε βλάβες ύδρευσης, όλη µέρα, δεν κάνουν και τίποτ’ άλλο, ή σε άλλες δουλειές εν
πάση περιπτώσει του ∆ήµου.
Εποµένως, το ότι έπαιρνες ιδιώτη, αυτό δε σηµαίνει ιδιωτικοποίηση, γιατί αυτή είναι άποψη… Θα σας πω
γιατί δε σηµαίνει «ιδιωτικοποίηση». Είναι άλλο πράγµα να λες: «Εγώ έχω µία ανάγκη να φτιάξω δεκαπέντε
αγροτικούς δρόµους, να τους στρώσω, και τι κάνω; Αναθέτω στο Λάκη Χαλικιά που είναι εργολάβος ή κάνω
διαγωνισµό (δεν έχει σηµασία µε ποιο τρόπο)» και φτιάχνει αυτούς τους δρόµους, και άλλο πράγµα να λες ότι:
«Εγώ παίρνω το κοµµάτι του πρασίνου ας πούµε (πάρτε τη Λευκάδα, το πράσινο, «πλατείες», αυτό είναι το
πράσινο, µη φανταστείτε τίποτ’ άλλο, οι πλατείες, οι κοινόχρηστοι χώροι) ή την καθαριότητα ή δε ξέρω τι άλλο και
µεθαύριο ενδεχοµένως και το νερό που θα περάσει µε καµιά άλλη καινούργια διάταξη (προς το παρόν δεν έχει µπει
µέσα) και λες: Εγώ επί ένα χρόνο ή επί δύο ή επί είκοσι δύο -όσα τέλος πάντων αποφασίσει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο- παραχωρώ το κοµµάτι της καθαριότητας να το διαχειρίζεται ιδιώτης.»
Τελειώνω µ’ αυτό, για να µη µακρηγορώ. Ο ∆ήµος Ακτίου-Βόνιτσας (εγώ τον ονοµατίζω) έκανε στην
καθαριότητα αυτό το πράγµα; Το έκανε. Προσέξτε όµως, είχε τη νοµιµοποίηση τι; Της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού
του Συµβουλίου. Τώρα αυτό δεν υπάρχει και όταν εδώ µπαίνει η διατύπωση, κύριε ∆ήµαρχε, εδώ εκφράζουµε πως
θα θέλαµε να είναι ο ∆ήµος, γι’ αυτό λέµε: «Το δηµόσιο χαρακτήρα», εµείς το δηµόσιο χαρακτήρα θέλουµε, ναι.
Άλλο ότι όταν δεν µπορείς αυτό να το διασφαλίσεις· προφανώς θα πάρεις και ιδιώτη. Ετούτος ο νόµος όµως ανοίγει
άλλου τύπου παράθυρα τα οποία τα εξήγησα, να µη σας κουράζω.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; ∆εν υπάρχει. Τοποθετήσεις; Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει συνάδελφος στην αίθουσα αυτή που να µην υπερασπίζεται το δηµόσιο
χαρακτήρα των ανταποδοτικών υπηρεσιών του ∆ήµου. Αυτό είναι το ένα. Θα πω βέβαια ότι υπάρχουν πλείστα τα
παραδείγµατα και στο ∆ήµο Λευκάδας όπου εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού µια σειρά ενεργειών έγιναν για την
κάλυψη των αναγκών δίνοντας κάποιες Υπηρεσίες όχι σε µόνιµη βάση, αλλά σε πολύ συχνή βάση θα πω εγώ, γιατί
θα µου επιτρέψει ο κύριος ∆ρακονταειδής ότι παράδειγµα το πράσινο που έχουµε έναν ή δύο υπαλλήλους και
σύµφωνα µε την Υπηρεσία χρειαζόµαστε δεκατέσσερις· δε ξέρω πως αυτό δεν µπορεί να καλυφθεί χωρίς µε µία
εναλλακτική. ∆εν το γνωρίζω. Όπως επίσης, δε γνωρίζω και καλούµαι - συγγνώµη για το πρώτο ενικό- να δω πως
θα καλυφθούν τα 2.600 ρεπό και άδειες των εργαζοµένων της καθαριότητας, κρατήστε όλοι αυτό το νούµερο, 2.600
ηµέρες «χρωστάει» (εντός εισαγωγικών) ο ∆ήµος στους ανθρώπους της καθαριότητας που µε την ευκαιρία θα πω
ότι παρόλο την απολύτως σεβαστή απόφαση για συµµετοχή στην απεργία εξαιτίας αυτού του νοµοσχεδίου η
Υπηρεσία ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά και δεν είχαµε έντονα ζητήµατα για το θέµα της καθαριότητας του ∆ήµου
συνολικά. Θα πω λοιπόν ότι ολ’ αυτά µας προβληµατίζουν, προφανώς όχι µόνο τη ∆ηµοτική Αρχή, µας
προβληµατίζουν όλους.
Να ξεκαθαρίσω κάτι σε σχέση µε την αναφορά του κυρίου ∆ρακονταειδή για την τοποθέτηση του κυρίου
Βερροιώτη στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβουλίου, προφανώς παρερµηνεύτηκε, ενδεχοµένως να µη διατυπώθηκε
και σωστά απ’ τη µεριά τη δική µου, ήταν το ότι επειδή ακριβώς το ζήτηµα αυτό είναι ένα εξόχως πολιτικό θέµα, θα
έπαιρνε πάρα πολύ µεγάλη χρονική διάρκεια, θα υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και θα αλλοίωνε τη δοµή του
Συµβουλίου του προηγούµενου που ήταν καθαρά µονοθεµατικό. Προφανώς και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ένα
πολιτικό όργανο και θα καλείται -σε µόνιµη βάση να πω- να παίρνει πολιτικές αποφάσεις.
Προεκλογικά και στο Σωµατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου, είχα κάνει µία ξεκάθαρη τοποθέτηση, γιατί δε µ’
αρέσει να λέω άλλα πριν και άλλα µετά. Είχα πει ότι προφανώς υπερασπίζοµαι κι εγώ το δηµόσιο χαρακτήρα των
ανταποδοτικών Υπηρεσιών, προφανώς και αρχίζουµε και το δουλεύουµε µε ποιο τρόπο θα µπορέσουµε να
βελτιστοποιήσουµε τη λειτουργία διαφόρων τιµηµάτων και έχει να κάνει και µε τη χωροθέτηση των κάδων που
αναφέρθηκε προηγουµένως και µε τα δροµολόγια των απορριµµατοφόρων και µια σειρά άλλων ενεργειών που θα
µπορούσαν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των υπηρεσιών µας, είχα ξεκαθαρίσει λοιπόν τότε στους
ανθρώπους που τους βλέπω και παρόντες εδώ, ότι: «Αµ γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες απ’ τη µεριά της
∆ηµοτικής Αρχής και διαπιστωθεί ότι αυτές δεν επαρκούν, τότε -είχα πει ξεκάθαρα- η προσωπική µου θέση είναι ότι
δε θα µείνει η Λευκάδα βρώµικη µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο. Ας µη ξεχνάµε ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε ρυθµούς ασύλληπτους για ένα µέσο
εργαζόµενο και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτό, δεν µπορούµε να µη δε δούµε την εύρυθµη λειτουργία λοιπόν
του τµήµατος και απ’ την πλευρά του προσωπικού. Οπότε εκεί το οποίο εγώ θα πω είναι ότι αν δεσµευτώ σήµερα
για κάτι σε σχέση µε την τοποθέτηση και µε τις τέσσερις -ας το πούµε έτσι- παραγράφους, είναι ότι αν και εφόσον
καταστεί αναγκαίο απ’ την πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής -και έτσι εκτιµηθεί- να υπάρξει οποιαδήποτε πρόταση για
να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου, θα υπάρχει µία πλήρης τεκµηρίωση. Αυτό είναι δέσµευση. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο ∆ήµαρχο. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Καταρχήν, επί του διαδικαστικού θα ‘θελα να σηµειωθεί ότι το εν λόγω άρθρο δεν είναι πλέον το 179,
είναι το 178, γιατί για όσους παρακολούθησαν τα συντελεσθέντα στη Βουλή έχει αποσυρθεί ένα προηγούµενο
άρθρο και το συγκεκριµένο είναι πλέον 178. Εποµένως, πρέπει να υπάρξει µία διόρθωση στο ζήτηµα αυτό.
Τώρα, από κει και µετά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι η εποχή που βιώνουµε σήµερα ως
πολίτες, ως ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ως φορείς και όχι µόνο έχει µία εξέλιξη και δεν έχει µία εξέλιξη µόνο στην πατρίδα
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µας, έχει εξέλιξη στην Ευρώπη, στην παγκοσµιότητα, στο παγκόσµιο τοπίο και έχω την αίσθηση ότι δεν µπορούµε
να ανήκουµε στην κατηγορία εκείνων που θυµίζει το γνωστό ανέκδοτο «ο µη έχων συναίσθηση των συντελουµένων,
είναι σε ένα hi-way της Αµερικής, µπαίνει στο αντίθετο ρεύµα, βλέπει απ’ την άλλη µεριά δεκάδες αυτοκίνητα να
κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, αναρωτιέται τι συµβαίνει, ακούει απ’ το ραδιόφωνο «προσοχή, προσοχή,
συµβαίνει κάτι παράξενο, κάποιος κινείται έτσι κι αλλιώς και παράνοµα» και ο ίδιος µονολογεί και λέει: Είναι δυνατόν
το ραδιόφωνο να µιλάει µόνο για έναν; Είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες τα αυτοκίνητα που πάνε στην αντίθετη
κατεύθυνση.» Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι ο δηµόσιος χαρακτήρας των Υπηρεσιών του ∆ήµου, ενός φορέα δε
χαρακτηρίζεται απ’ το αν θα είναι αποκλειστικά υπάλληλοι του φορέα οι εργαζόµενοι ή αν θα αναζητήσει ο φορέας
αυτός και αρωγή, βοήθεια στον ιδιωτικό τοµέα. Ξέρετε, οι ιδιώτες είναι κι αυτοί δηµότες και δε µιλάµε εδώ για τραστ,
µιλάµε για µικρές επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχοµένως παρέχουν µία Υπηρεσία, κρίνονται αν την παρέχουν σωστά ή
δεν την παρέχουν σωστά και όταν ο φορέας διαπιστώσει ότι υπάρχει η ανάγκη να εξυπηρετηθεί µέσω των
συγκεκριµένων Υπηρεσιών· να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σ’ αυτές. Ο δηµόσιος χαρακτήρας εντοπίζεται στο
γεγονός αν ο φορέας τελικώς ανταποδίδει τις Υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο ή αν µε κάποιο τρόπο
αντιπαρέρχεται αυτό το καθήκον κι αυτή την υποχρέωση, δεν είναι θέµα λοιπόν ιδιώτη ή ιδιωτικού ή δηµοσίου
υπαλλήλου. Ξεκάθαρα πράγµατα.
Θέλω επίσης να πω ότι διαβάζουµε, γιατί σήµερα τα κοινωνικά δίκτυα µας δίνουν τη δυνατότητα
επικοινωνίας και διαµόρφωσης απόψεως επί των συντελουµένων όχι µόνο στην πατρίδα µας αλλά παντού.
Ζηλεύουµε λοιπόν τη χώρα της Βόρειας Ευρώπης που πηγαίνουµε και είναι πεντακάθαρη και έχει λύσει το θέµα
των σκουπιδιών και οι πολίτες είναι πειθαρχηµένοι και βγάζουν µία φορά τη βδοµάδα τα σκουπίδια έξω και υπάρχει
τακτική ας πούµε εξυπηρέτηση εκ µέρους της πολιτείας ή των φορέων της αυτοδιοίκησης και δεν αναλογιζόµαστε
ότι ενδεχοµένως εκεί το ιδιωτικό κοµµάτι είναι που κυριαρχεί το ότι έχει αποβληθεί ως αντίληψη η αποκλειστικότητα
της εργασίας στο δηµόσιο υπάλληλο. Εµείς δεν ισχυριζόµαστε ότι οι υπάλληλοι του ∆ήµου Λευκάδας ή οπουδήποτε
αλλού -προς Θεού! Μακριά από εµάς- θέλουµε να φύγουν, θέλουµε να απολυθούν, για το Θεό! Τι θέλουµε;
Θέλουµε να υπάρχει η δυνατότητα αρωγής, θέλουµε να υπάρχει η δυνατότητα στο ενδεχόµενο ελλείψεως
συµπληρωµατικής Υπηρεσίας. ∆ιάβασα µε προσοχή τα θέµατα της σηµερινής συνεδριάσεως και διαπίστωσα -γιατί
είναι σχετικό µε το θέµα που συζητάµε- ότι στην έγκριση των εκθέσεων εσόδων-εξόδων του Γ’ τριµήνου υπάρχει
ένα κενό µεταξύ των προϋπολογισµών εσόδων και των βεβαιωθέντων και εκεί που αναρωτήθηκα και ζήτησα
κάποια εξήγηση· µεγάλη απόκλιση (35-40%), µου είπαν ότι στα ανταποδοτικά κάποια ∆ηµοτική Ενότητα δεν
υπολογίστηκε, νοµίζω στη θητεία σας κύριε ∆ρακονταειδή, και γιατί δεν υπολογίστηκε, γιατί δε µετρήθηκαν τα
ρολόγια, γιατί αυτό ετεροχρονίστηκε; Γιατί δεν υπήρχαν -(….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Μπορεί να κάνω και λάθος,
το λέω µε επιφύλαξη, το λέτε µετά; Επιτρέψτε µου λίγο, ναι, κάπου σε µία ∆ηµοτική Ενότητα- υπάλληλοι να
διαβάσουν τα ρολόγια. Εάν είχαµε τη δυνατότητα να προσληφθούν κάποιοι να κάνουν αυτή τη δουλειά εκτάκτως· θα
υπήρχε το πρόβληµα της υστέρησης των εσόδων; Σαφέστατα όχι. Ας µην τα ισοπεδώνουµε όλα λοιπόν. Εδώ
υπάρχει µία ανάγκη την οποία θέλουµε να καλύψουµε. Θέλω να πω και κάτι ακόµα, έβαλε ο κύριος ∆ρακονταειδής
πολλά θέµατα (τέσσερα), ξέρετε; Οι εθνικές αντιπροσωπείες αυτό το ρόλο παίζουν; Να αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα
αυτά που απασχολούν τη χώρα και δεν είναι θέµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν στο κάτω-κάτω της γραφής οι
περισσότεροι εξ ηµών έχουµε και πολιτικό φορέα ο οποίος µας αντιπροσωπεύει στο Εθνικό Κοινοβούλιο και επειδή
η παράταξη του κυρίου ∆ρακονταειδή είναι εξόχως πολιτικοποιηµένη· έχω την αίσθηση ότι αυτά διατυπώθηκαν εκεί
που έπρεπε να διατυπωθούν. ∆εν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να απασχολείται µε θέµατα
τα οποία ήδη έχουν συζητηθεί ή αν δεν είχαν συζητηθεί και το θέµα το συζητάγαµε τότε που το θέσανε, γιατί θα
έπρεπε να το συζητήσουµε όταν είναι αποκλειστικά θέµα εθνικής αντιπροσωπείας.
Θέλω να πω και κάτι ακόµα. Ξέρετε, οι πολιτικές στάσεις και οι πολιτικές συµπεριφορές εκδηλώνονται µέσα
απ’ τη δυνατότητα υλοποιήσεως προγραµµατικών εξαγγελιών, ιδεολογικών -αν θέλετε- χαρακτηριστικών και εν
γένει -σε κάποιες περιπτώσεις- κοµµατικών συµπεριφορών, έτσι; Ωραία. Έχουµε λοιπόν εξαγγελίες οι οποίες
λέγονται µόνο για να λέγονται και τελικώς δεν υλοποιούνται, έχουµε εξαγγελίες οι οποίες υλοποιούνται και έχουµε
και εξαγγελίες δια των οποίων εµφανίζεται ένας τοίχος ο οποίος δε χωράει καµία συζήτηση και δεν πάµε παραπέρα
πουθενά. Τι θέλω να πω µ’ αυτό; Εγώ θυµάµαι για παράδειγµα τις αρνήσεις του κυρίου Τσίπρα και όχι µόνο, και
άλλων πολιτικών δυνάµεων, στην ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών του λιµανιού του Πειραιά, και όµως ήταν η πρώτη
Κυβέρνηση η οποία αποδέχτηκε την ιδιωτικοποίηση µε την ‘COSCO’ και µάλιστα έκανε και πολύ καλά γιατί η χώρα
απ’ αυτό κέρδισε. Εάν τώρα εδώ πέρα είναι να συζητάµε µόνο για να συζητάµε και όταν θα υπάρξει η ανάγκη να
ψαχνόµαστε να βρούµε µε τι τρόπο θα αντιµετωπίσουµε την ανάγκη αυτή και εποµένως αυτά που είπαµε στο
παρελθόν να τα πετάµε στις καλένδες· νοµίζω ότι πράττουµε κακώς. ∆ε θέλω να κουράσω πολύ, θέλω να πω δυο
κουβέντες ακόµα.
Ποιο είναι το ζήτηµα για την αυτοδιοίκηση; Οι Υπηρεσίες είναι ελλειµµατικές, το ξέρουµε και αν δεν το
ξέρουµε καιρός είναι να το δούµε. Είναι ελλειµµατικές διότι όταν κάποτε γίνανε προσλήψεις δε γίνανε ορθολογιστικά,
έτσι; Και ενδεχοµένως υπάρχει και µικρός αριθµός υπαλλήλων σε πάρα πολλές Υπηρεσίες, µέχρι να διορθωθεί
αυτό το θέµα, εγώ θα µπω στη λογική του κυρίου ∆ρακονταειδή. Εµείς τι κάνουµε, σηκώνουµε ψηλά τα χέρια; Όχι
βέβαια! Πρέπει να αναζητήσουµε τρόπους για να αναπληρώσουµε το πρόβληµα και στο κάτω-κάτω της γραφής να
πω και κάτι ακόµα. Τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι ο υπέρτατος θεσµός, δηλαδή τι κάνουµε;
∆εν είναι υποσύνολο το Εθνικό Κοινοβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας. Ο ∆ήµος Λευκάδας -αν θέλετε- χωρίς να είναι
υποσύνολο αντιπροσωπεύει κάποια ζητήµατα τα οποία δεν έχουν στην ιεραρχία, ως προϊσταµένη αρχή βεβαίως το
Κοινοβούλιο, αλλά εµπίπτει στις αρµοδιότητες της αναφοράς και της αντιµετωπίσεως από πλευράς εθνικής
αντιπροσωπείας. Καιρός είναι να ασχοληθούµε µε τα του οίκου µας (είναι πάρα πολλά τα προβλήµατα) αντί να
πελαγοδροµούµε και όταν σ’ αυτά τα ζητήµατα υπάρχουν πολιτικοί φορείς που εκφράζονται στο Εθνικό
Κοινοβούλιο και οι οποίοι αντιµετωπίζουν τα θέµατα και µέσα από διάλογο και απ’ όποια µεριά χρειάζεται.
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Τέλος, να πω στα περί πλειοψηφίας σχετικής και µικρής παρουσίας στα ∆ηµοτικά Συµβούλια που µπορεί
να οδηγήσει σε κάποια απόφαση.
Αγαπητέ Κώστα ∆ρακονταειδή, στα Εθνικά Κοινοβούλια -ξέρετε, επειδή πέρασα εγώ από εκεί- υπάρχει η
δυνατότητα να βρεθούν µόνο οι εισηγητές στο τέλος κάποιας συζητήσεως και µε πέντε παρόντα άτοµα να βγούνε
αποφάσεις που αφορούν ενδεχοµένως και σε σηµαντικά θέµατα της πατρίδας, γιατί αυτός είναι ο τρόπος µε τον
οποίο λειτουργούν, δεν είδα εκεί η προηγούµενη πενταετής διακυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. να αλλάζει το
σύστηµα αυτό, ούτε να προσπαθεί να τ’ αλλάξει. Έµεινε, το θεώρησε δεδοµένο και συνέχισε να ισχύει. Τι κάνουµε
εδώ πέρα; ∆ιευκολύνουµε τα πράγµατα. Ξεφεύγουµε απ’ την αντίληψη που λέει ότι καµιά φορά για θέµατα -ξέρετεκαι ελάσσονος σηµασίας, όχι µόνο µείζονος, και ελάσσονος σηµασίας, θα πρέπει να συγκαλείται ένα ολόκληρο
Συµβούλιο, θα πρέπει να αγορεύουµε µε τις ώρες για να καταλήξουµε σε κάτι το οποίο -αν θέλετε- θα µπορούσε να
είναι ακόµα πιο ελαστικό απ’ τον τρόπο µε τον οποίο προβλέπεται διά του νόµου.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Σολδάτο, ολοκληρώστε.
Σολδάτος Θ.: Τελείωσα. Ευχαριστώ που µε ακούσατε, είναι σαφές ότι είµαστε αρνητικοί απέναντι στην εισήγηση
και την καταψηφίζουµε. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω µε δύο αναφορές που έκανε ο κύριος Σολδάτος.
Θυµάµαι, στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα ιβάρια όταν τα δώσαµε ήταν εφτά ή οκτώ άτοµα µέσα στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ή εφτά ή οκτώ πρέπει να ήµασταν εδώ πέρα µέσα όταν είπανε ότι τα ιβάρια… Θα το δώσουµε
εδώ το µεγάλο στους ιδιώτες ας πούµε ή στον οποιονδήποτε. Έτσι, για να θυµηθούµε λίγο το παρελθόν. Αλλά και
µε µια άλλη αναφορά που είπε για το σφάλµα στα έσοδα, να σας γνωρίζω, κύριε Σολδάτο, να µη µείνει αµφιβολία,
γιατί ήθελε να το πει ο κύριος ∆ρακονταειδής… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Όχι, το ξέρω, απλώς προσέξτε,
ακούστε λίγο, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα πω.
Να δούµε τις απευθείας αναθέσεις που έκανε ο κύριος ∆ρακονταειδής.
«-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών µέτρησης υδροµέτρων Λευκάδας, 25.000,00 ευρώ.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών µέτρησης υδροµέτρων Καρυάς-Σφακιωτών, άλλα τόσα.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών µέτρησης υδροµέτρων Απολλωνίων.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών µέτρησης υδροµέτρων Ελλοµένου.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών συντήρησης-επισκευής και ελέγχου δικτύου ύδρευσης της ∆.Κ. ΚαλάµουΛευκάδας-Καστού.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών διανοµής πλέον λογαριασµών ύδρευσης ∆.Ε. Λευκάδας (είναι αυτά που θα
ιδιωτικοποιηθούν αύριο).
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών ελέγχου, λειτουργίας, παρακολούθησης ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού του βιολογικού καθαρισµού Ελλοµένου.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών βελτίωσης πάγιων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού και δικτύου
αποχέτευσης Ελλοµένου.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών βελτίωσης πάγιων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού Βασιλικής ∆.Ε.
Απολλωνίων.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών βελτίωσης πάγιων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού Αγίου Νικήτα
∆.Ε. Λευκάδας.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών συντήρησης-επισκευής, επιτήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών καθαρισµού και συλλογής απορριµµάτων δρόµων και κοινόχρηστων
χώρων ∆.Ε. Καλάµου.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών βελτίωσης πάγιων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Απολλωνίων (αυτά που
σας διαβάζω είναι το ’19, µην µπερδευτείτε, είναι τώρα, πριν…).
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, οικοδοµικές εργασίες Ελλοµένου.
-Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Απολλωνίων.
-Υδροµετρητές-διανοµή Απολλωνίων.
-∆ίκτυο ύδρευσης ∆.Ε. Απολλωνίων.
Ελπίζω να µη σας κούρασα, αυτά είναι µερικά απ’ όλα αυτά που… Αυτά είναι µερικά -σας παρακαλώ, µη µε
διακόπτετε- απ’ αυτά που ιδιωτικοποίησε ο κύριος ∆ρακονταειδής, που ήρθε σήµερα να µας πει πως θα
ιδιωτικοποιήσουµε την ύδρευση ή την αποχέτευση ή και τα απορρίµµατα. Εγώ, αν θυµάστε, συνάδελφοι, στο
προηγούµενο Συµβούλιο είπα ότι δεν µπορεί -να έρχονταν οι εργαζόµενοι να το καταλάβω απόλυτα, να το
συζητήσουµε- αυτός ο οποίος πρώτη φορά εφάρµοσε πλήρως την ιδιωτικοποίηση σε τοµείς όπως είναι: «Η
ύδρευση, η αποχέτευση, τα αντλιοστάσια, ηλεκτροµηχανολογικά», να µην πω για το Σύνδεσµο που το δουλεύουν
µόνο οι ιδιώτες, αλλά πλέον έχουν µπει και στην καθαριότητα που σας διάβασα πριν λίγο και στο πράσινο, στους
κοινόχρηστους χώρους και στις σούδες στη Βασιλική που δεν τα ‘χουµε εδώ πέρα και δεν έχουµε (..) ούτε τις
σούδες της Βασιλικής, και στην αγροτική οδοποιία, αλλά κυρίως και στο δεµατοποιητή, δίπλα µας και άλλα πολλά
που µπορώ να σας πω τώρα, και προσέξτε, όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν έγινε µέσω κάποιου διαγωνισµού,
δεν έγινε µέσω ενός διαγωνισµού να πούµε ότι θέλουµε µία Τεχνική Εταιρεία να αναλάβει τους βιολογικούς
καθαρισµούς -γιατί δεν έχουµε προσωπικό- όλης της Λευκάδας, έτσι ώστε να κατεβούν οι Τεχνικές Εταιρείες κάτω
και να δώσουν προσφορές, να διεκδικήσουνε· γίνανε όλες µέσω απευθείας αναθέσεων σε επιλεγµένους απ’ τον
κύριο ∆ρακονταειδή και την οµάδα του, την προηγούµενη δηµοτική οµάδα, και ο κύριος ∆ρακονταειδής σήµερα
έρχεται να µας πει ότι το άρθρο 179 του πολυνοµοσχεδίου θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση στην ύδρευση, στην
αποχέτευση και στην καθαριότητα.
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Πραγµατικά, εδώ… ∆ηλαδή, τα ζήσαµε την προηγούµενη πενταετία, ζήσαµε ό,τι ζήσαµε και απ’ ό,τι
φαίνεται και στην πενταετία που έρχεται, τετραετία θα ζούµε αντίστοιχα -έτσι- εξαιρετικές στιγµές µέσα σ’ αυτό το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ακούστε να δείτε συνάδελφοι, για τα 2.500 ρεπό που οφείλει η Υπηρεσία. Κύριε ∆ήµαρχε, όταν έφερα εδώ
πέρα τα ρεπό της Υπηρεσίας, όταν τα έφερα µια µέρα που ψηφίζαµε για τους εργαζόµενους και µάλιστα ήµουν ο
µοναδικός που είχα καταψηφίσει τότε οι συµβάσεις του ενός χρόνου και των τριών µηνών να γίνουν µονιµοποιήσεις
και είχα αναφέρει τα ρεπό, το µόνο που δεν κάνανε ήταν να µε φάνε είτε η Υπηρεσία, είτε η ∆ηµοτική Αρχή, είτε
οτιδήποτε. Πραγµατικά είναι αυτό που είχα πει και στο παρελθόν, ότι η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή όχι µονάχα
ιδιωτικοποίησε τα πάντα, αλλά ξέρετε τι άλλο έκανε; Τι άλλο έκανε; Έστυψε τους εργαζόµενους, τους ξέ-στυψε
κανονικά και τους είχε να δουλεύουν εργαζόµενους στην καθαριότητα τρεις και τέσσερις µήνες συνεχόµενα, έχω
δίκιο ή άδικο; Τρεις και τέσσερις µήνες συνεχόµενα χωρίς ρεπό, χωρίς ρεπό. Είχε εργαζόµενους της καθαριότητας
στα απορριµµατοφόρα χωρίς ρεπό µε τρεις και τέσσερις µήνες συνεχόµενη εργασία και θα ερχόταν µετά το
φθινόπωρο να δώσει αυτά τα ρεπό, και σήµερα χρωστάµε 2.500 ρεπό όπως ανέφερε ο κύριος ∆ήµαρχος.
Συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα δεν πρέπει να κοροϊδεύουµε άλλο τον κόσµο, πρέπει να
σταµατήσουµε, να βγούµε απ’ αυτή τη λογική, εµείς όχι, αυτοί που την εφαρµόζουν. Αν θέλετε πραγµατικά να δούµε
λίγο τις ανταποδοτικές Υπηρεσίες -το ‘χα πει στο παρελθόν, θα το επαναλάβω και τώρα- θα πρέπει να γίνει µία
πραγµατική καθαρή µελέτη… Το πρώτο µάλλον που θα πρέπει να αποφασίσουµε είναι: Τι επίπεδο Υπηρεσίας
θέλουµε στη Λευκάδα. ∆ηλαδή, θέλουµε η Λευκάδα να ‘ναι πεντακάθαρη; Θέλουµε να ‘ναι λίγο καθαρή; Θέλουµε να
‘ναι βρώµικη, όπως ήταν την προηγούµενη πενταετία; Τι θέλουµε; Και αφού επιλέξουµε τι θέλουµε… Εµείς βέβαια
γνωρίζουµε τι θέλουµε, αλλά ειλικρινά δε γνωρίζω τι θέλουν οι υπόλοιποι, έτσι; Εµείς γνωρίζουµε τα επίπεδα
καθαριότητας Καποδιστριακών ∆ήµων και είδαµε και τις προηγούµενες δύο θητείες τα επίπεδα καθαριότητας σε
Καλλικρατικούς και Κλεισθενικούς (.). Άρα, αφού πούµε ότι εµείς θέλουµε αυτό το επίπεδο Υπηρεσίας θα πρέπει να
γίνει µία µελέτη και να δούµε πόσα είναι τα άτοµα τα οποία απατούνται για να έχουµε αυτό το αποτέλεσµα, και αν
αυτό το αποτέλεσµα µας το καλύπτουν τα άτοµα που έχουµε· είµαστε µια χαρά και προχωράµε. Εάν δε γίνει αυτό που προφανώς δε γίνεται- θα πρέπει να κάνουµε -όπως έχω πει και στο παρελθόν- outsourcing, να ψάξουµε έξω,
στον ιδιωτικό τοµέα πλέον και να προχωρήσουµε. Αλλά, για να φτάσουµε σ’ αυτό το επίπεδο θα πρέπει να πάµε
µόνο µε µελέτες…
∆ήµαρχος: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…) ή στο επίπεδο της µελέτης;
Γληγόρης Κων.: Στα πάντα, (..). Όχι, στο επίπεδο της µελέτης εννοώ, αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, να φτάσουµε
να πούµε ότι «ναι, θα προχωρήσουµε σ’ αυτό»· θα πρέπει το ίδιο, το υπάρχον προσωπικό να δούµε που µπορούµε
να το χρησιµοποιήσουµε βέλτιστα. ∆ηλαδή, να πούµε π.χ., άκουσα πως έχουµε δύο χειριστές. Έ, ναι. Αν έχουµε
δύο χειριστές, οι οποίοι π.χ. -είναι η δεύτερη φορά που ρωτάει ο Αποστόλης Λάζαρης για την αγροτική οδοποιίαςθα µπορούσαν αποκλειστικά το φθινόπωρο να ασχολούνται µε τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, αυτοί οι δύο
χειριστές θα πρέπει να πάνε εκεί πέρα και όλες τις υπόλοιπες Υπηρεσίες που δεν µπορούµε, µε ένα διαγωνισµό να
καλύψουµε π.χ. τις βλάβες ύδρευσης. ∆εν µπορούµε να έχουµε ένα χειριστή µηχανήµατος και να τον πηγαίνουµε
γύρω-γύρω βολτούλα για να καλύπτουµε τις βλάβες της ύδρευσης, µία από εδώ, µία από εκεί, µία παραδίπλα. Τι θα
κάνει αυτός; Αυτός το φθινόπωρο θα κάνει συντήρηση αγροτικής οδοποιίας π.χ., αντίστοιχα το καλοκαίρι θα κάνει
µία άλλη Υπηρεσία που θα του πούµε εµείς. Θα δούµε το προσωπικό που έχουµε λοιπόν, που φτάνει, που επαρκεί
και εκεί που επαρκεί θα σταµατήσουµε. Θα ορίσουµε το ταβάνι για εµένα στο επίπεδο Υπηρεσίας προς τους
δηµότες, δηλαδή, πεντακάθαρη Λευκάδα, ύδρευση-αποχέτευση, τα πάντα, και από κει και πέρα θα πρέπει να
ξεκινήσουµε µε διαγωνισµούς να κάνουµε ουσιαστικά όχι ιδιωτικοποίηση, σύµπραξη.
Να τελειώσω µε το εξής (µίλησα λίγο παραπάνω απ’ ό,τι προβλέπεται): Για κάποιους που ασχολούνται µε
την αυτοδιοίκηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για πληθυσµό κάτω από 50.000 κατοίκους, η ιδιωτικοποίηση
ουσιαστικά προχωράει σε αύξηση των δηµοτικών τελών, δηλαδή δεν καλύπτεται… Είναι διαφορετική η
ιδιωτικοποίηση των απορριµµάτων στο Αγρίνιο, στην Αθήνα που είναι πολυκατοικίες και άλλο σε µία Λευκάδα
διάσπαρτη σε ένα ολόκληρο Νοµό. Είναι διαφορετικό στην πόλη, διαφορετικό στο σύνολο του Νοµού. Άρα, για να
καταλήξω -όσον αφορά το ίδιο το άρθρο θα δευτερολογήσω- θα πω ότι θα πρέπει ολ’ αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι,
να ‘ρθουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα έπρεπε να ξεκινήσουµε Να τα συζητάµε και να δούµε που ως ∆ήµος
µπορούµε να φτάσουµε και από κει και πέρα τι µπορούµε να κάνουµε για να επιτύχουµε αυτό που επιθυµούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: ∆ιαβάζοντας κάποιους και ακούγοντας και την εισήγηση, νοµίζω µπορεί να καταλήξει εύκολα στο
εξής πρώτο συµπέρασµα, ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό που έρχεται ως εισήγηση. Εµείς δε θα…
Επειδή ούτε και οι ίδιοι κρυβόµαστε, νοµίζω όλοι µας δεν πρέπει να κρυβόµαστε µιλώντας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
απ’ τη µεριά της δηµοτικής παράταξης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., να είµαστε καθαροί σ’ αυτό. Όλοι έχουµε πολιτική ταυτότητα
και είτε το θέλουµε, είτε όχι µε τα λεγόµενά µας, µε τα πιστεύω µας τη φέρνουµε εδώ µέσα, δε γίνεται να την
αφήνουµε απέξω. Μ’ αυτή την έννοια το λέω το «είναι πολύ καλό για να ‘ναι αληθινό» όσον αφορά το εξής:
Ορισµένες λεπτοµέρειες ειπώθηκαν και απ’ άλλους οµιλητές, το γεγονός ότι σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία ήρθε µε
µεγάλη φορά να περάσει αυτό το πολυνοµοσχέδιο· που σωστά ειπώθηκε, δεν αφορά µόνο το άρθρο 179 που έγινε
178 για τη δυνατότητα των ∆ήµων µε πολύ εύκολο τρόπο να ιδιωτικοποιούν οι Υπηρεσίες. Αυτή τη φόρα την πήρε
απ’ την προηγούµενη Κυβέρνηση που έφτιαξε, αναµόρφωσε µάλλον το νοµοθετικό πλαίσιο για την τοπική διοίκηση,
µε το νόµο του ‘Κλεισθένη’· που ουσιαστικά αφαίρεσε αρµοδιότητες απ’ τους ∆ήµους κ.λπ., κ.λπ. και πάνω σ’ αυτό
η Νέα ∆ηµοκρατία ήρθε να βελτιώσει για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους σκοπούς που οµολογηµένα είχε θέσει και
ο ‘Κλεισθένης’. ∆ηλαδή, αυτοτέλεια των ∆ήµων για να µπορούν να χαρατσώνουν το λαό, τους δηµότες και να
κάνουν παράλληλα µπίζνες µε επιχειρηµατίες και ίσα-ίσα ήταν κι αυτή, ακολουθώντας τη λογική της ‘οικονοµίας
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κλίµακας’· αυτή ήταν και η λογική της συνένωσης µικρότερων ∆ήµων σε µεγαλύτερους. Να είναι δηλαδή οι
συµφωνίες µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις, να γίνουν πράξη.
Τώρα, γίνεται µία συζήτηση γύρω απ’ το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης. Κατά την άποψή µας, καταρχάς δεν
είναι ιδιωτικοποίηση µόνο η απευθείας ανάθεση, έτσι; Ιδιωτικοποίηση είναι και το γεγονός ότι αυτό µπορεί να γίνει
µέσα από κάποιο διαγωνισµό για να επιλεγεί ο ιδιώτης. Το πρόβληµα που ειπώθηκε νοµίζω και νωρίτερα είναι το
γεγονός ότι υπάρχουν πραγµατικά ανάγκες, όµως αυτές οι ανάγκες δηµιουργούνται µε πολιτικές αποφάσεις που
υποχρηµατοδοτούν και απαγορεύουν στους ∆ήµους να προσλαµβάνουν. Αυτό είναι το πρόβληµα, γι’ αυτό
δηµιουργούνται οι ανάγκες και έχουµε επισηµάνει πολλές φορές ότι υπάρχει σχέδιο δηµιουργίας τέτοιων αναγκών,
ώστε να έρχεται, να τις καλύπτει η ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί είναι ανάγκη αυτή τη στιγµή στην οικονοµία που
ζούµε, την εποχή που ζούµε να τονωθούν µε χρήµατα είτε των εργαζοµένων άµεσα, δηλαδή µε δηµοτικά τέλη
ανταποδοτικά που θα πηγαίνουν στις τσέπες των επιχειρηµατιών, είτε µε ζεστό κρατικό χρήµα, επιδότηση για
επιχειρηµατικά και επενδυτικά σχέδια. Όλο αυτό το πακέτο είτε περνάει µέσα απ’ τους ∆ήµους, γιατί ένα κοµµάτι
αυτής της λειτουργίας περνάει και µέσα απ’ τους ∆ήµους, έρχεται να βελτιώσει την υλοποίησή του, αυτής της
κατεύθυνσης της κεντρικής, το πολυνοµοσχέδιο -ξαναλέω- πατώντας πάνω στην προηγούµενη πολύ σοβαρή
δουλειά γι’ αυτό το σκοπό που έχει κάνει η Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α..
Τώρα, θα πω το εξής: Ναι, µεν υπάρχει τεράστια εντατικοποίηση στους εργαζόµενους του ∆ήµου. Ιδιαίτερα
το καλοκαίρι η κατάσταση για τους ίδιους είναι εξουθενωτική. Άµεσο αποτέλεσµα είναι η µείωση της ποιότητας των
παρεχόµενων Υπηρεσιών. Τώρα όµως κοιτάξτε να δείτε, επειδή υπάρχει νόµος ψηφισµένος που λέει ότι: «Θέση
χωρίς αντικείµενο καταργείται», εφόσον σειρά Υπηρεσιών του ∆ήµου περάσουν σε ιδιώτες· ακόµα και µε τη µορφή όπως συζητιέται- οι ίδιοι οι εργαζόµενοι του ∆ήµου να περάσουν κάτω απ’ τη διευθυντική δικαιοδοσία του ιδιώτη,
γιατί νοµίζω κι αυτό έχει πέσει στο τραπέζι, προκειµένου δήθεν να µη χάσουν τη θέση τους οι εργαζόµενοι, στο
τέλος µε τη διαρκή αναµόρφωση Υπηρεσιών κ.λπ. θα καταλήξουν οι εργαζόµενοι από εκεί που τους χρωστάνε
χιλιάδες ρεπό να ξεκουραστούν µια και καλή περνώντας στο ταµείο της ανεργίας. Αυτή είναι η άµεση, είτε
βραχυπρόθεσµη, είτε µεσοπρόθεσµη κατάληξη αυτού που λέµε «ιδιωτικοποίηση» και πολύ καλά κάνουν οι
εργαζόµενοι και είναι σε αναµµένα κάρβουνα και κινητοποιούνται συνέχεια αυτό το διάστηµα και θα είµαστε µαζί
τους γιατί αυτή πρόκειται να είναι η εξέλιξη, το ‘χουµε δει και σ’ άλλες περιπτώσεις, και όσον αφορά αυτή την εξέλιξη
που λέω και όσον αφορά την ποιότητα παρεχόµενων Υπηρεσιών. Φυσικά, για τον οποιονδήποτε δε θέλει να
προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του ενός ή του άλλου τοµέα δραστηριότητας του ∆ήµου· υπάρχουν οι πολύ
πιεστικές ανάγκες, δηλαδή, είναι µε το πιστόλι στον κρόταφο για το αν θα µαζευτούν τα σκουπίδια, το αν θα
προχωρήσουν τα έργα του ηλεκτροφωτισµού κ.λπ., έτσι ώστε και αυτός που δε θέλει να αναγκαστεί να υποκύψει.
Εµάς αυτό είναι το κύριο διακύβευµα για µία ∆ηµοτική Αρχή, το αν θα συσπειρώσει τον κόσµο στο πλευρό της, να
αγωνιστεί ενάντια σ’ αυτή τη δροµολογηµένα κατάσταση –ξαναλέω- που είναι η κεντρική κατεύθυνση. Αυτό είναι το
βασικό ζητούµενο και κατά τη γνώµη µας από κει θα κριθεί αν µία ∆ηµοτική Αρχή είναι στο πλευρό του λαού ή όχι.
Παραδείγµατα υπάρχουν ανά την Ελλάδα.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.
Βερροιώτης: Ναι, έχω 2 λεπτά ακόµα. Αυτό που θέλουµε να καταλήξουµε, το κύριο ζήτηµα που πρέπει να
απασχολήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι να λάβει απόφαση έτσι ώστε να µη χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα που
θα του δώσει ο ψηφισµένος πια νόµος, να ιδιωτικοποιήσει µία σειρά υπηρεσίες όπως προβλέπονται. Νοµίζω ότι
αυτό είναι το κύριο ζήτηµα, παίρνοντας υπόψιν και το γεγονός ότι κατόπιν εορτής δεν µπορούµε να ζητήσουµε
απόσυρση του νοµοσχεδίου, αυτό νοµίζω είναι και το ζήτηµα που θα ανακουφίσει και τους ίδιους τους
εργαζόµενους.
Τώρα, οι όροι µε τους οποίους θα γίνει η ιδιωτικοποίηση, αν θα ‘ναι µε µελέτη, χωρίς µελέτη κ.λπ. νοµίζω
ότι είναι δευτερεύοντα και πάλι αντιλαϊκό πρόσηµο θα έχουν. Μ’ αυτή την έννοια καταψηφίζουµε την εισήγηση απ’
την παράταξη του κυρίου ∆ρακονταειδή για το γεγονός ότι δεν αναφέρει πουθενά το γεγονός της συνέχειας της
πολιτικής, όχι µόνο της προηγούµενης Κυβέρνησης αλλά και πιο πριν· που έχει ανοίξει το δρόµο στην
ιδιωτικοποίηση και νοµίζω ότι πρέπει να συζητήσει και κάποια στιγµή ο ∆ήµος να πάρει µία τέτοια απόφαση, όχι µε
ποιους όρους θα µπορεί να γίνει ιδιωτικοποίηση (όπως περιγράφουν τα α’-β’ της εισήγησης), αλλά µε το να µην την
εφαρµόσει καθόλου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι άσχετα µε το αν η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή
ιδιωτικοποίησε και αυτή η λογική βέβαια ήταν και λογική της προηγούµενης Κυβέρνησης και συνεχίζεται, εµείς εδώ
δε ψηφίζουµε τον κύριο ∆ρακονταειδή και τις πρακτικές του µε τις οποίες είµαι απόλυτα αντίθετος, αλλά άρθρα ενός
νοµοσχεδίου. Αυτό είναι το πρώτο.
Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι άλλο πράγµα ο ∆ήµος να χρειαστεί µία συµπληρωµατική
Υπηρεσία σε έναν τοµέα, σε ένα έργο, επειδή δεν έχει επαρκή τεχνογνωσία, επαρκή µηχανήµατα, επαρκή
προσωπικό και άλλο πράγµα η ιδιωτικοποίηση ενός τοµέα. Αυτό που ακούγεται για τις πολλές φορές και είναι
αλήθεια, για τις ελλιπείς Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι ότι δεν υπάρχουν χρήµατα. Χρήµατα για µηχανήµατα, χρήµατα
για προσωπικό, χρήµατα για το ένα, χρήµατα για τ’ άλλο. Εάν ιδιωτικοποιηθεί, που θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα;
Άρα, λοιπόν εµείς ως ∆ήµος θα πρέπει προφανώς να εξασφαλίσουµε κατά την άποψή µου τις δηµόσιες
δηµοτικές, το δηµοτικό χαρακτήρα των ανταποδοτικών, εννοείται ότι χρειάζονται βελτιώσεις έτσι ώστε να
προσφέρουµε περισσότερες, καλύτερες µάλλον Υπηρεσίες προς τους δηµότες και να αποφύγουµε τον κίνδυνο των
ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες συνήθως -αυτό έχει δείξει το παρελθόν, τουλάχιστον απ’ όσο ξέρουµε το παρελθόνζηµιώνουν τους δηµότες όσον αφορά το κόστος, ζηµιώνουν κατά πολύ τους εργαζόµενους και δε νοµίζω ότι είναι
προς το συµφέρον ενός ∆ήµου αυτή η πορεία. Αυτά για την ώρα, τα υπόλοιπα µετά. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Προσήλθε η κυρία Ρεκατσίνα. Ο κύριος Γαζής Νικόλαος έχει το λόγο.
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Γαζής Νικ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταρχήν θα διαφωνήσω µε το συνάδελφο κύριο Βερροιώτη πως όλοι
έχουµε πολιτική ταυτότητα την οποία κουβαλάµε εδώ µέσα. Εγώ µάλλον ατύχησα, δε διαθέτω τέτοια ταυτότητα
κύριε συνάδελφε και δεν την κουβαλάω και εδώ µέσα, έτσι; Πάµε τώρα για το θέµα που συζητάµε. Οµολογώ πως
µε τροµάζει η δεύτερη παράγραφος της εισήγησης (η β’). Τι λέει η παράγραφος αυτή; Λέει: «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Λευκάδας δεσµεύεται ότι ακόµα και αν ψηφιστεί το εν λόγω άρθρο δε θα το ενεργοποιήσει και θα κινηθεί
αποκλειστικά στο πνεύµα όσων ορίζονταν στο άρθρο 61 του νόµου τάδε κ.λπ., κ.λπ..» ∆εν είναι βέβαια η πρώτη
φορά που ο εισηγητής πρώην ∆ήµαρχος εφαρµόζει τους νόµους κατ’ επιλογήν ή µε άλλα λόγια όποιοι του αρέσουν
τους εφαρµόζει, όποιοι δεν του αρέσουν δεν τους εφαρµόζει και έχει το θάρρος ή το θράσος -κατά κάποιους
άλλους- να το δηλώνει και δηµοσίως από µικροφώνου αυτό, έχει γίνει και στα προηγούµενα ∆ηµοτικά Συµβούλια
δηλαδή, ότι: «Αυτός ο νόµος δε συµφωνώ µαζί του και δε θα τον εφαρµόσω.» Είναι ανήκουστο για ένα πολιτικό
όργανο µιας συντεταγµένης πολιτείας να ακούγονται τέτοια πράγµατα. Αυτή είναι η προσωπική µου άποψη.
Παρακάτω βέβαια λέει ότι: «Εισηγούµαστε την κατάργηση του ενός, την κατάργηση του άλλου και την κατάργηση…»
Αυτά ναι, είναι πολιτικές θέσεις. Μπορούµε να εισηγούµαστε όσες καταργήσεις θέλουµε. Εκείνο που κατά την
ταπεινή µου άποψη δε δικαιούµαστε, είναι να απενεργοποιούµε και να µην εφαρµόζουµε τους νόµους του κράτους.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Γαζή. Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Ευχαριστώ. Οµολογουµένως ήταν µια -µέχρι τώρα τουλάχιστον, δε ξέρω τι θα προκύψει στην
πορεία- αποκαλυπτική διαδικασία και µου θύµισε το 1992 κάποιες τοποθετήσεις (’93), όταν όντας Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τόλµησα να φέρω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο -µάλλον την πρόθεσή µου να φέρω στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο και το έκανα τελικά- ένα θέµα για την παιδεία στη Λευκάδα, µε βάση τις δυνατότητες και την
υποχρέωση που έχει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κουβεντιάζει τέτοια θέµατα. Τότε δέχτηκα πιέσεις από πάρα πολλές
µεριές να µην το συζητήσω, κάποιοι µου έλεγαν ότι «υπάρχει ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Πρωτοβάθµια, υπάρχουν
Σύλλογοι Γονέων, υπάρχουν Σύλλογοι Εργαζοµένων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.» Τελικά το
έβαλα, αλλά ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσµα συνάδελφοι; Το εισηγήθηκα µετά από µια πάρα πολύ καλή δουλειά
που είχα -οµολογουµένως- µε φορείς που µε βοήθησαν, µία εµπεριστατωµένη εισήγηση και βεβαίως απαξιώθηκε
πλήρως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το λέω ευθέως µετά από πάρα πολλά χρόνια, και απ’ την τότε ∆ηµοτική Αρχή,
τον τότε ∆ήµαρχο, αλλά και από άλλους παράγοντες, Αντιδηµάρχους και έγινε µία διαδικασία που και για εµένα
ήταν µια πολύ δύσκολη στιγµή, παρακαλούσα να τελειώσει η εισήγησή µου για να τελειώσω και βεβαίως µετά απ’
αυτό -και το λέω κι αυτό µετά από πολλά χρόνια- δεν τόλµησα να ξαναφέρω κάτι τέτοιο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
γιατί προφανώς δεν είχε κανένα νόηµα. Κάτι παρόµοιο, τηρουµένων των αναλογιών µου θυµίζει και σήµερα, γιατί να
συζητάµε τέτοια θέµατα, αυτά αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή, αφορούν κάποιους άλλους, δεν αφορούν εµάς.
Πάντα κάποιοι άλλοι θα αποφασίζουν -πάντα θα είναι κάποιοι αυτοί οι άλλοι- και εµείς θα πρέπει είτε να τα
δεχόµαστε, είτε -αν θέλετε- να τα πολεµάµε αλλά πάντα να µην το συζητάµε. Είχε πολλές τοποθετήσεις λοιπόν, είχε
από υποστηρικτές µιας κατάστασης που δεν είναι καθόλου καλή, γιατί όπως και να το κάνουµε η αλήθεια είναι µία
και όσο και να θέλουµε να το κρύψουµε, ακολουθώντας τακτικές από ορισµένα πολιτικά κόµµατα -και θα το τονίσω
µετά- που εξακολουθούν και εφαρµόζουν µέχρι σήµερα, όπως και να το κάνουµε αυτά τα προηγούµενα χρόνια
κατακτήσεις που υπήρξαν έρχονται πίσω να αναιρεθούν και θέλω να πω ότι επειδή προφανώς ο καθένας µας έχει
πολιτική τοποθέτηση και µπορούµε να το κάνουµε -πιστέψτε µε- ο καθένας κανονικά και φανερά, δε χρειαζόµαστε
κουκουλοφόρους σύγχρονους να µας δείχνουν µε το δάχτυλο ποια είναι η πολιτική µας τοποθέτηση και που
ανήκουµε ο καθένας. Θα µας επιτρέψετε όµως να πούµε ότι σαν δηµοτική παράταξη εµείς δίπλα µας στις
αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είχαµε ούτε ευρωβουλευτές, ούτε βουλευτές, ούτε λοιπούς παρατρεχάµενους
παράγοντες του ενός ή του άλλου κόµµατος. ∆ε δικαιολογούµαι, ούτε απολογούµαι, απλά να ακουστεί απ’ το
µικρόφωνο και να πούµε ότι στο ψηφοδέλτιο που στηρίξαµε και µας στήριξε στο εκλογές υπήρχαν µέσα άνθρωποι
και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και όσοι λένε το αντίθετο απλά λένε ψέµατα. Εν τοιαύτη περιπτώσει µικρή σηµασία
έχει αυτό. Βεβαίως, σήµερα ακούσαµε και µανιφέστα. Εντάξει, η εµµονή συνεχίζεται, θα δούµε µέχρι που θα πάει,
εδώ είµαστε, το αντέξαµε, θα το αντέξουµε.
Θέλω λοιπόν να πω ότι είτε θέλουµε, είτε δε θέλουµε υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα µ’ αυτό το λεγόµενο
«πολυνοµοσχέδιο». Εγώ δε θα µείνω στις λεπτοµέρειες, δε θα µείνω στο ότι κάποιοι για να καλυφθούν ακόµη και
τώρα σε κεντρική πολιτική σκηνή συνεχίζουν την προεκλογική τους προσφιλή και αποδοτική -θα ‘λεγα σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα- τακτική το να ρίχνουν το ανάθεµα και να λειτουργούν µόνο σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους.
Εγώ, συνάδελφοι, θα ‘θελα να πω ότι υπάρχουν ανατροπές σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο και δεν είναι µόνο της
αυτοδιοίκησης και είναι αστείο να λέµε τώρα ότι «ιδιωτικοποιούµε και ιδιωτικοποιούµε». Εν τοιαύτη περιπτώσει
λοιπόν θα πρέπει να λέµε ότι θα πρέπει να σταµατήσουν και τα δηµόσια έργα να εκτελούνται γιατί οι εργολάβοι τα
ιδιωτικοποιούν. (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Οι εργολάβοι, γιατί, συγγνώµη, οι εργολάβοι τα εργάζονται. Όµως,
πρέπει να ξέρουµε τι γίνεται στο Εξωτερικό πλέον (επειδή αναφέρθηκε) και να δούµε σε ποια κράτη επανήλθαν
πάλι πίσω οι δηµόσιοι πόροι και κυρίως το νερό.
Θέλω λοιπόν να πω ότι κατά την άποψή µου αυτή η ανατροπή που γίνεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι η πιο
βάναυση που γίνεται στο πεδίο των εργασιακών δικαιωµάτων και των εργασιακών σχέσεων, µε δεδοµένο, και είναι
τυφλός όποιος δεν το βλέπει…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Περδικάρη.
Περδικάρης: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Υπήρξαν ρυθµίσεις, µάλλον υπάρχουν ρυθµίσεις σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, οι
οποίες προβλέπουν την κατάργηση όσων θετικών είχαν συµβεί τα προηγούµενα χρόνια και είτε το θέλουµε, είτε δεν
το θέλουµε αυτή είναι η αλήθεια. Προφανώς ο καθένας ήθελε κάτι παραπάνω, άλλος ήθελε «το όλον», όµως το ότι
υπάρχουν θετικά υπήρξαν. Αυτά λοιπόν παίρνονται πίσω και έχουµε ευθύνη και εδώ σήµερα δεν καταδικάζεται ούτε
η διακυβέρνηση ∆ρακονταειδή, ούτε η διακυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και όσοι προσπαθούν πίσω απ’ αυτό να κρυφτούν
είναι µακρά γελασµένοι και τους έχει πάρει χαµπάρι η κοινωνία.
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Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό µε τις κλαδικές συµβάσεις και το θέµα της µονοµερούς προσφυγής στη
διαιτησία, σε συνδυασµό και µε τη δυνατότητα υπερίσχυσης των τοπικών κλαδικών συµβάσεων έναντι των εθνικών,
που οδηγούν; Οδηγούν αναπόφευκτα σε χαµηλότερους µισθούς και σε περιορισµό των εργατικών δικαιωµάτων.
Θα τελειώσω και θα πω ότι σήµερα ακούσαµε πάρα πολλά πράγµατα, ακούσαµε λοιπόν µια κακή ∆ηµοτική
Αρχή, το µεσαίωνα της Λευκάδας, η οποία ξεζούµιζε τους εργαζόµενους, αλλά οι εργαζόµενοι όλα αυτά τα χρόνια
που ήµασταν στη ∆ηµοτική Αρχή και αυτά που είπε και ο Πρόεδρος που δεν είναι σήµερα εδώ και δε ξέρω αν θα
τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι του Σωµατείου των Εργαζοµένων, άλλα έλεγε, ότι: «Είχαµε µία πάρα πολύ καλή
συνεργασία, δεν πιέσαµε ποτέ κανέναν και πάντα το γραφείο του ∆ηµάρχου και όλων των Αντιδηµάρχων ήταν
ανοιχτό.» ∆εν µπορούν λοιπόν να έρχονται σήµερα κάποιοι εδώ και να λένε ότι εµείς ξεζουµίσαµε τους
εργαζόµενους. Είναι πράγµατα απαράδεκτα και ειλικρινά αισθάνοµαι την ανάγκη όχι απλά να τα καταδικάσω, αλλά
αισθάνοµαι την ανάγκη σαν άνθρωπος και σαν πολίτης της Λευκάδας να πω ότι δε θα µπορούσα ποτέ να
φανταστώ ότι τέτοια πράγµατα θα λέγονταν εδώ µέσα. Μόνο και µόνο γιατί; Για να καλύψουµε την πολιτική µας
αδυναµία απ’ τη µια µεριά και απ’ την άλλη για να βγάλουµε τις εµµονές µας που έχουµε σε συγκεκριµένα ζητήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εδώ για να συζητήσουµε την
εισήγηση που έφερε ο κύριος ∆ρακονταειδής. Με λυπεί βέβαια το γεγονός ότι είναι ετεροχρονισµένο αυτό, θα
έπρεπε να είχε συζητηθεί στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο· να πάρουµε την όποια την απόφαση θετική η
αρνητική, αλλά θα ήταν µία απόφαση, όποια και να ήταν αυτή. Πριν από λίγο, στην τοποθέτηση απ’ τον κύριο
Γληγόρη, πραγµατικά προς στιγµήν χάρηκα, γιατί απ’ τη µια στιγµή επαίνεσε και πόνεσε τους εργαζόµενους, απ’
την άλλη στιγµή µετά σε ενάµιση λεπτό (ένα λεπτό περίπου) αποδόµησε αυτό τον πόνο και προχώρησε στην
ιδιωτικοποίηση. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα δικό του θέµα, µία δικιά του άποψη.
Κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά, καταρχάς για να µιλήσουµε για το πολυνοµοσχέδιο και για το άρθρο 178,
το 179 που είχαµε καταθέσει, θα πρέπει εξ αρχής να έχουµε µελετήσει το πολυνοµοσχέδιο, δε ξέρω πόσοι από
εσάς µπήκατε στη διαδικασία να το µελετήσετε ή µέρος ή τουλάχιστον το 179 (το 178 που έγινε τώρα)· που φέραµε
σαν εισήγηση για να το συζητήσουµε και να το ψηφίσουµε. Έχω την εντύπωση ότι ήρθαµε εδώ να µιλήσουµε χωρίς
καν να γνωρίζουµε ποια είναι τα άρθρα. Αµ θέλετε την ταπεινή µου άποψη, κανονικά η εισήγηση (προσωπική
άποψη είναι αυτή), έπρεπε να ήταν και το σύνολο του πολυνοµοσχεδίου, για όλο το πολυνοµοσχέδιο. Επειδή όµως
αφορούσε δηµοτικά θέµατα για εργαζόµενους, για θέµατα ιδιωτικοποιήσεων κ.λπ., και εδώ εµείς είµαστε για να
συζητήσουµε τα του ∆ήµου µας και όχι γενικά το σύνολο της κοινωνίας (όπως είπε ο κύριος Σολδάτος), εµείς δεν
αντικαθιστούµε το Κοινοβούλιο, είµαστε όµως εδώ µέρα µια οµάδα πολιτικοποιηµένων ανθρώπων, όχι
κοµµατικοποιηµένων, κύριε Γληγόρη, συγγνώµη, κύριε Βερροιώτη, διότι όλοι κουβαλάµε… Ναι, έχουµε µία
πεποίθηση, σαφώς, εδώ έχουµε άποψη όµως, όχι πεποίθηση.
Το σύνολο του πολυνοµοσχεδίου λοιπόν, αν κάποιος µπήκε στη διαδικασία να το µελετήσει θα δει τι
ακριβώς µέλλει γενέσθαι το αµέσως επόµενο µέλλον· «φωτογραφικές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις που αφορούν σχέσεις
εργασίας, ιδιωτικοποιήσεις…» Βεβαίως όλους µας αφορά, αν δεν αφορά εµάς προσωπικά, εµένα, το ∆ήµαρχο, τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους· αφορά συγγενείς. Μιλάµε για µία λαίλαπα στα εργασιακά. Αυτά είναι δεδοµένο ότι θα
περάσουν και στους εργαζόµενους των ∆ήµων, άρα µας αφορά άµεσα. Όταν µιλάµε για ιδιωτικοποιήσεις -γιατί
ακούγονται πολλά ευτράπελα εδώ πέρα- δεν έχει να κάνει µε τις εναλλακτικές που λαµβάνει ένας ∆ήµος µε
συµπληρωµατικές εργασίες και απευθείας αναθέσεις κύριε Γληγόρη. Τι σχέση έχει η ιδιωτικοποίηση µε τις
συµπληρωµατικές εργασίες; Ιδιωτικοποίηση σηµαίνει και οριστική διαχείριση. Όπου πήγε ο ιδιώτης και έβαλε το χέρι
του σε δηµόσιο αγαθό· δυστυχώς είναι και µια καταστροφή, και αν θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγµα, οι
προηγούµενες Κυβερνήσεις µ’ αυτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν είναι που ιδιωτικοποίησε το 65% του Ο.Τ.Ε.; Ξέρετε
τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει, κύριοι, ότι: Όλες οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, το ίντερνετ, οι οπτικές ίνες ελέγχονται απ’
τη Γερµανία, απ’ την εταιρεία της Γερµανίας. ∆ηλαδή, ο στρατός, η αστυνοµία, η Ε.Υ.Π. είναι ένα ξέφραγο αµπέλι
για τη Γερµανία. Αυτή την ιδιωτικοποίηση θέλουµε; Αυτό το κράτος θέλουµε; Η Ολυµπιακή, που πάλι επί Νέας
∆ηµοκρατίας ιδιωτικοποιήθηκε, ήταν συµπληρωµατική σµηναρχία µάχης· η οποία σε περίπτωση πολέµου θα
αναλάµβανε τη φυγή του άµαχου πληθυσµού. Γι’ αυτή την ιδιωτικοποίηση θέλουµε; Σε ποιον θα απευθυνθούµε;
Ερχόµαστε λοιπόν εδώ στα δεδοµένα τα δικά µας.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε για ιδιωτικοποίηση µιλάµε για την πλήρη διαχείριση του νερού, των
σκουπιδιών, του πρασίνου. Τι σηµαίνει αυτό; Ένας φτωχός απ’ το χωριό µου (απ’ το Πινακοχώρι) που χρωστάει
στο ∆ήµο, έχει τη δυνατότητα να ‘ρθει στον Αντιδήµαρχο και να του πει: «Ρε αδερφέ, χρωστάω και δεν µπορώ να
πληρώσω, κάνε µου ένα διακανονισµό», σε ποιον ιδιώτη θα το πεις αυτό το πράγµα; Σε ποιον ιδιώτη θα το πεις
αυτό το πράγµα; (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ορίστε;
Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο.
Γληγόρης Χρ.: Αυτό είναι το θέµα µας κύριε Γληγόρη, αυτό ακριβώς είναι, τι σηµαίνει «ιδιωτικοποίηση». Είναι
τελείως διαφορετικό αυτό που είπε και ο ∆ήµαρχος προηγουµένως, ότι: «Ναι, αν χρειαστεί θα περάσουµε σε
συµπληρωµατικές εργασίες»· και σε απευθείας αναθέσεις αν χρειαστεί κύριε Γληγόρη και δεν απευθύνοµαι σε εσάς,
απευθύνοµαι γενικά, γιατί είναι το θεµιτό, και είναι τελείως διαφορετικό το να προχωρήσουµε στην ολοκληρωτική
ιδιωτικοποίηση· όλης της υδρεύσεως για παράδειγµα.
Το νοµοσχέδιο και το θέµα των κλαδικών συµβάσεων δεν αφορά µόνο δηµοτικούς υπαλλήλους, αφορά το
σύνολο των εργαζοµένων. Άρα, προς τον κύριο Σολδάτο εγώ θέλω να απαντήσω ότι µπορεί εµείς να µην κάνουµε
αντικατάσταση του Εθνικού Κοινοβουλίου, αλλά είµαστε µία οµάδα που µπορεί να στείλει ένα µήνυµα και αν αυτό το
µήνυµα το έστελναν όλοι οι ∆ήµοι· σίγουρα κάθε Κυβέρνηση στο επόµενο πολυνοµοσχέδιο που θα έφερνε και θα
ήταν αντιλαϊκό θα το σκεφτόταν λίγο περισσότερο, γιατί θα ήξερε ότι θα έχει τις αντιδράσεις των ∆ηµοτικών
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Συµβούλων και αυτό δεν έχει χρώµατα κύριοι, ούτε κόµµατα, έχει άποψη και ενδιαφέρον για το µέλλον. Σας
ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Μελάς έχει το λόγο.
Μελάς: Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι οι ∆ήµοι αυτοί τη στιγµή κύριε Πρόεδρε και κύριε ∆ήµαρχε, ή δεν έχουν το
ανθρώπινο δυναµικό ή τα χρήµατα ή πόρους γενικότερα για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα. Η κάκιστη
εικόνα όµως πολλών πόλεων και εδώ στη Λευκάδα γενικότερα πιστεύω πως οφείλεται και σε διαχειριστική
ανεπάρκεια, όπως γενικότερα παρουσιάζεται και στην Ελλάδα σε διάφορες άλλες ∆ηµοτικές Αρχές. ∆ε θέλω να πω
ότι είναι αποτέλεσµα ανικανότητας, µπορεί να ξεκινάνε όλοι µε τις καλύτερες των προθέσεων. Πάντως χρειάζονται
επενδύσεις στις υποδοµές, χρειάζονται επενδύσεις στο στόλο, χρειάζονται επενδύσεις σε υπογειοποιήσεις κάδων,
να προχωρήσει η ανακύκλωση για να περιοριστεί ο όγκος των απορριµµάτων που δε θα χρειάζεται πάρα πολύ
προσωπικό στα απορριµµατοφόρα έξω, διαλογή στην πηγή και τα υπόλοιπα. Μέχρι να φτάσουµε λοιπόν σε ένα
ιδανικό αποτέλεσµα η συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα δεν είναι έγκληµα. Ο ιδιώτης βέβαια αποσκοπεί στο
κέρδος, πιθανόν να καταπατάει δικαιώµατα, να συµπιέζει τις αµοιβές… Πάντως γενικότερη συνεργασία µεταξύ
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και δηµοτικού τοµέα και ιδιωτικού τοµέα υπάρχει και φαίνεται. Τώρα, αν κάτσουµε να
αξιολογήσουµε αν αυτή είναι σωστή ή είναι λάθος· απ’ όσα διάβασε ο κύριος Γληγόρης Κώστας και απ’ όσα µπορώ
κι εγώ να επικαλεστώ, γίνεται κατασπατάληση πόρων και γιατί γίνεται; Γιατί γίνονται οι απευθείας αναθέσεις. Θα
µπορούσε να είναι ενταγµένα ολ’ αυτά σε ένα ευρύτερο πλέγµα δηµοπράτησης, όπως έκανε παλαιότερα η ∆.Ε.Η.
µε τους καταµετρητές, διότι όταν ένας παίρνει 18.000,00 ευρώ για ένα χρόνο να µετρήσει τρία τετράµηνα, κατ’
ουσίαν δουλεύει τρεις µήνες. Τα υπόλοιπα που µπαίνουν µέσα ως παρένθετα, να βλέπει αν είναι σπασµένο το
γυαλί, να βλέπει αν είναι εκείνο, να ειδοποιεί εκείνο, αν υπάρχει καταµέτρηση, αν δεν µπορεί· τέλος πάντων, νοµίζω
πως δεν είναι… Το λέω εγώ αυτό που ακόµα τα απορριµµατοφόρα που κυκλοφορούν στο ∆ήµο Λευκάδας είναι του
∆ήµου Απολλωνίων απ’ το 2006, το καλάθι είναι του ∆ήµου Απολλωνίων. Άλλα µηχανήµατα, το πλυντήριο κάδων
που βγάλατε προχθές· µονάχα η ηµεροµηνία έχει αφαιρεθεί από πάνω, τα γράµµατα έχουν µείνει (..). Τα λέω
λοιπόν γιατί το προσωπικό τότε που προσλήφθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα του 164/2004 για το οποίο εγώ
ταλαιπωρούµε στα δικαστήρια, ήταν όλοι χειριστές, οδηγοί, τους έχετε ακόµα σήµερα και δουλεύουν αυτά τα χρόνια
(ο ∆ευτερέος, ο Προκόπης Σπύρος, ο Χαρίτος εκεί πέρα, ο Μητσοτάκης πέθανε προχθές, ο Πολίτης, πως τον
λέγανε ας πούµε εκεί πέρα), ο ηλεκτρολόγος (Κώστας Ορφανός)… Όλοι αυτοί µπήκαν µε διαδικασίες που
προβλεπόντουσαν απ’ την ανανέωση των συµβάσεων, τους βρήκαµε από παλιά… Θέλω να πω λοιπόν ότι τα
χωριά εδώ τα δικά µας είναι περίπου όσο είναι µία πολυκατοικία στην Αθήνα. Ξεκινάµε λάθος, δεν είναι στραβά τα
πέλαγα, εµείς στραβά αρµενίζουµε. Εγώ σας λέω πως το συζητάγαµε προχθές, καταρχήν θα καταψηφίσω την
πρόταση του κυρίου ∆ρακονταειδή για λόγους που έχουν σχέση µε την προηγούµενη διαχείριση, άλλα έλεγε πριν,
άλλα έκανε, και σήµερα θυµίζει όλους εµάς· που όταν πάµε στο δικαστήριο τέλος πάντων ας πούµε µε κάποιες
κατηγορίες λέµε: «Να µας δούνε µε µία επιείκεια.» Ας πούµε πως το συζητάγαµε προχθές, πιστεύει κανένας ότι η
Κυβέρνηση ενήργησε χωρίς να έχει παροτρύνσεις ∆ηµάρχων που βλέπουν το πρόβληµα· ότι δεν µπορούν να
καθαρίσουν τις πόλεις αν δεν προχωρήσουν και σε συνεργασία; Να φέρουµε µία συζήτηση και να ζητήσουµε
περισσότερους εργαζόµενους, περισσότερους εργαζόµενους, απ’ τους 20 τέλος πάντων που παίρνει ο ∆ήµος να
πάρουµε 30 (όσους χρειάζονται) και για το πράσινο και για το κόκκινο και για το µπλε, αλλά να καθόµαστε τώρα να
ασχολούµαστε µε κάτι που αναφέρεται σ’ όλη την Ελλάδα, που δεν έχει επί µέρους… Μικρά ενδιαφέροντα για το
∆ήµο Λευκάδας και αν το µεταφέραµε κιόλας αυτό και το δίναµε και στο βουλευτή ως ψήφισµα, πιστεύει κανένας ότι
ο Βουλευτής Λευκάδας, ο κύριος Καββαδάς θα άκουγε εµάς και δε θα άκουγε την κοµµατική γραµµή ή δε θα
ακολουθούσε την κοµµατική γραµµή; Αυτά είναι αστειότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
Βεροιώτης Αλεξ.: Λοιπόν, τώρα να κάνω κι γνωστό ότι έχω και την ιδιότητα του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου
και βεβαίως βρίσκοµαι και εδώ ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος, παίρνω το λόγο γιατί ακουστήκανε από κάποιους και
αρκετά για αντεργατικά µέτρα, για συλλογικές συµβάσεις κ.λπ., κ.λπ., νοµίζω είναι απ’ την παράταξη του κυρίου
∆ρακονταειδή, αλλά ακουστήκαν κι άλλα ας πούµε απ’ τις άλλες παρατάξεις, και θέλω λίγο να κάνω κάποιες
σηµειώσεις.
Πρώτον. Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µία παρένθεση για το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι ήταν
απαράδεκτο αυτό που έγινε, στο να µην… Καταθέσαµε ζήτηµα, ψήφισµα -όπως θέλετε πείτε το- το Σωµατείο των
εργαζοµένων του ∆ήµου, τέσσερις µέρες -αν δεν κάνω λάθος- πριν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εδώ -να το θέσω και
έτσι- φάγανε πόρτα οι συνάδελφοι εργαζόµενοι, δε συζητήθηκε καθόλου· που και από κάποια παράταξη, αν δεν
κάνω λάθος απ’ του κυρίου Σολδάτου -δε ξέρω αν ήταν ο ίδιος, δε θυµάµαι καλά- είπε: «Ας το δούµε πρώτα, να το
διαβάσουµε, να µάθουµε τι λέει το πολυνοµοσχέδιο και το φέρνουµε την επόµενη φορά.» Τώρα, αυτό έγινε µάλλον
για να µπορέσουµε να καλύψουµε και διάφορα θέµατα που θα είχαν αναπτυχθεί, αλλά και για να καλυτερεύσει λίγο
η κατάσταση, η θέση κάποιων παρατάξεων. Πάντως, πολλά έφερε και ψήφισε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αντεργατικά µέτρα,
αντιλαϊκά µέτρα, κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, νόµος Αχτσιόγλου που µετά ακολούθησε και…
Πρώτα ήταν του Βρούτση-Αχτσιόγλου και µετά προχωράµε πάλι στου Βρούτση που τα ισοπεδώνει όλα και στις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, είχαµε και µέτρα στης Ελευθερίας η συνδικαλιστική δράση των εργαζοµένων
περιορισµού της απεργίας, µέχρι και ο Άδωνης Γεωργιάδης χαµογέλαγε για τις προτάσεις που ψήφισε, τα
πολυνοµοσχέδια που ψήφισε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ότι ήταν τα πιο ακραία, δεν το λέω αυτό για να αθωώσω τη Νέα
∆ηµοκρατία, γιατί συνεχίζει στον ίδιο αντεργατικό, αντιλαϊκό δρόµο και το βλέπουµε… Πάντως και σήµερα ήταν λίγο
αποκαλυπτικά ολ’ αυτά που ακουστήκανε εδώ µέσα στο να -πώς να το πω;- αφήσουµε λίγο στην τύχη του το
ζήτηµα, αλλά να πετάξουµε και την ευθύνη από πάνω µας πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα, όπως από διάφορους
∆ηµοτικούς Συµβούλους, ότι: «Πρέπει να συζητηθεί µόνο στη Βουλή εδώ, δε µας ενδιαφέρει ή γιατί τρώµε χρόνο και
το συζητάµε.» Απ’ το ότι κάποιοι είµαστε ακόµη ανεξάρτητοι, όπως αυτό πούλαγε πάρα πολύ στην προεκλογική
περίοδο και ακόµα βλέπουµε ότι προσπαθούν να πουλήσουν αλλά δεν τα καταφέρνουν, δεν υπάρχει ανεξάρτητη
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γραµµή. Το βλέπουµε γιατί τοποθετούµαστε εδώ µέσα και βλέπουµε από ποια µεριά παίρνουµε τα πράγµατα.
Πάντως εδώ απ’ τη συζήτηση που άκουσα και απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή αλλά και από κάποιους της
∆ηµοτικής Αρχής και από θέσεις απ’ τη µεριά της παράταξης του κυρίου Σολδάτου, βλέπουµε ότι φάσκουµε και
αντιφάσκουµε σε πολλά ζητήµατα. Ναι µεν απ’ τη µία λέµε -όπως είπε και ο ∆ήµαρχος- «χιλιάδες ρεπό πρέπει να
δώσουµε στους εργαζόµενους, δεν τα ‘χουµε δώσει»· άρα αδυναµία του ∆ήµου να καλύψει κ.λπ. ζητήµατα,
υπηρεσίες του ∆ήµου, απ’ την άλλη «δεν έχουµε δυναµικό για να καλύψουµε πάλι Υπηρεσίες του ∆ήµου.» Πρώην
∆ήµαρχος ο ∆ρακονταειδής: «Έχουµε µόνο δύο οδηγούς»· άρα σπρωχνόµαστε στους ιδιώτες… Ακούστηκε και
«συµπληρωµατική υπηρεσία» απ’ τον κύριο Σολδάτο, άρα πάλι ιδιώτες. Βλέπουµε δηλαδή µία υποβάθµιση των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών και κυρίως τώρα που συζητάµε για το ∆ήµο και φτάνουµε όλοι στο κοµµάτι: Όχι κάτι να
καλυτερεύσει, κάτι να βάλουµε στο να καλυτερεύσει ο δηµόσιος χαρακτήρας, αλλά αφού έχουµε αυτά τα κενά τι
άλλο δρόµο µπορούµε να διαλέξουµε, της ιδιωτικοποίησης ή να συνεργαστούµε µε τους ιδιώτες κ.λπ., όπως
ακούστηκε πριν και για Ολυµπιακή, κάπως έτσι υποβάθµιση των Υπηρεσιών, εύφορο χωράφι για επένδυση,
τσάµπα δηλαδή στον ιδιώτη. Κι άλλο παράδειγµα µπορούµε να πούµε, όπως και µε το νοσοκοµείο, είναι εδώ και ο
Πρόεδρος των Εργαζοµένων του νοσοκοµείου, δεν έχουµε γιατρούς, µε µπλοκάκι ο γιατρός. Ποιος; Ο κύριος
Βουλευτής τον έφερε· που δε ντρέπεται κιόλας, βγήκε και το είπε και το χειροκρότησε κιόλας, να φέρει το 200…
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πολύ, τέτοιες εκφράσεις εγώ δεν τις επιτρέπω.
Βεροιώτης Αλεξ.: Ποιες εκφράσεις;
Πρόεδρος: Το «ντρέπεται», είναι Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δεν επιτρέπεται να µιλάµε έτσι µέσα
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο…
Βεροιώτης Αλεξ.: Γιατί; ∆εν κατάλαβα ποιο είναι το ακραίο κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Το «ντρέπεται».
Βεροιώτης Αλεξ.: Τέλος πάντων, εγώ συνεχίζω. Να φέρνει το 2020 που πάµε τώρα µε µπλοκάκι, αντί να
στελεχωθεί όλο το νοσοκοµείο. Κάπως έτσι οδηγείται και ο ∆ήµος µε υποβάθµιση των Υπηρεσιών στην
ιδιωτικοποίηση και το βλέπουµε αυτό καθηµερινά και µε το προηγούµενο θέµα που είχαµε στο προηγούµενο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε τα σκουπίδια, υποβάθµιση, και ας θέλει ο ∆ήµαρχος να τ’ αποφύγει, πολιτικό είναι το
ζήτηµα, πολιτικό είναι και γι’ αυτό εγώ στην προηγούµενη συνεδρίαση, όταν αναφερθήκατε ότι «δεν υπάρχει
σχεδιασµός», εγώ ρώτησα: «Του ∆ήµου ή του κράτους;» Γιατί αναφέρατε για επτά βόµβες, άρα είναι ζήτηµα όλης
της χώρας. Το κράτος δεν έχει το σχεδιασµό ή να πάρει τη µέριµνα να πει…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, έχετε 7 λεπτά.
Βεροιώτης Αλεξ.: Ολοκληρώνω, είµαι στα 6 λεπτά. …..να οργανώσει αυτό το ζήτηµα µε τα σκουπίδια όλης της
χώρας· που όλη η χώρα έχει πρόβληµα µε τα σκουπίδια, όλοι οι ∆ήµοι, να το οργανώσει και να µην πετάει το
µπαλάκι στους ∆ήµους και µετά τα πληρώνει ο κοσµάκης µε τα υπέρογκα δηµοτικά τέλη; Τέλος πάντων, αυτά
ήθελα να πω, µην τρώω άλλο χρόνο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: Κοινός στόχος όλων είναι ότι κανείς µας δε θέλει να µη λειτουργήσει ο ∆ήµος σωστά. Όλοι µας
επιδιώκουµε τη σωστή λειτουργία του ∆ήµου, κινούµενοι από διαφορετική αφετηρία ο καθένας ίσως.
Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα που συζητάµε για τον αναπτυξιακό νόµο που ψηφίστηκε στις
24 του µήνα στη Βουλή, το θέµα που µας απασχολεί είναι βασικά το άρθρο 178 και κάποια ακόµα δευτερεύουσας
σηµασίας, όµως πολύ σηµαντικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το συγκεκριµένο άρθρο (το 178 που λέµε) αναιρεί τις
προϋποθέσεις που υπήρχαν για την πρόσληψη προσωπικού που θα εξυπηρετήσει ανάγκες εκεί που δε δύναται ο
∆ήµος. Οι προϋποθέσεις ήταν η απόλυτη πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η τεκµηρίωση της αδυναµίας
του ∆ήµου και της αναγκαιότητας που υπάρχει για την ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες. Είναι άλλο πράγµα η
ιδιωτικοποίηση και άλλο πράγµα το… ∆ε θα τ’ αναλύσω, µίλησαν πολλοί γι’ αυτό, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να
σχεδιάζεις, να µελετάς, να αποφασίζεις και να δίνεις εντολή για την εκτέλεση σε κάποιους, δε δίνεις την Υπηρεσία,
δεν την ιδιωτικοποιείς. Αναφέρθηκαν πριν είκοσι απευθείας αναθέσεις. Ναι, είκοσι ήταν και προηγούµενα που ήταν
οι Καποδιστριακοί ∆ήµοι αυτές οι είκοσι Υπηρεσίες µπορεί να ήταν και περισσότερες γιατί σε κάθε τοπικό ∆ήµο
είχαµε περισσότερες τέτοιες αναθέσεις και λογικό είναι και όλοι όσοι έχουν δουλέψει στην αυτοδιοίκηση ή σαν
αιρετοί ή σαν εργαζόµενοι γνωρίζουν τις αδυναµίες και βέβαια και οι δηµότες τις γνωρίζουν, δεν επαρκεί το
προσωπικό των ∆ήµων, πως θα γίνει; Έχουµε µηχανήµατα που κάθονται, ποιος θα τα χειριστεί; Είναι παίρνουµε
εποχιακούς. Πόσους εποχιακούς δικαιούµαστε κάθε χρόνο; Φέτος τους πήραµε το Σεπτέµβρη; Τέλος του µήνα;
Τέλος Σεπτέµβρη, αρχές Οκτώβρη δύο εποχιακούς και χρειαζόµασταν πολύ περισσότερους (για χειριστές εννοώ).
Τώρα, µε το νόµο αυτό που ψηφίστηκε έχουµε και κάποια άλλα που ακούστηκαν, υπονοµεύονται οι
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, έχουµε επίσης µία προώθηση στην αδιαφάνεια και ασυδοσία όσον αφορά
ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Ολ’ αυτά τα θέµατα κάποια στιγµή θα πρέπει να τα δούµε, να υπάρξει µία
αντίθεση έτσι ώστε να τροποποιηθούν µε κάποιο άλλο νόµο ή να καταργηθούν κάποια απ’ αυτά, κι εγώ θα έλεγα να
καταργηθεί το άρθρο 178 και να το επιδιώξουµε αυτό και να επανέλθουµε στην προτεραία κατάσταση. Να µην
κουράσω το Σώµα περισσότερο, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, εκείνο που έχω να πω είναι ότι επειδή
αναφέρθηκαν και διάφορα καθαρά ζητήµατα πολιτικής, κεντρικής πολιτικής, εκείνο που έχω να επισηµάνω είναι ότι
µέχρι το ’15 είχαµε απολύσεις, είχαµε µνηµονιακό καθεστώς και µνηµονιακές δεσµεύσεις, όταν βγήκαµε απ’ τις
µνηµονιακές δεσµεύσεις η προηγούµενη Κυβέρνηση προσέλαβε 8.500 εργαζόµενους για τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένα για την καθαριότητα. Οι περισσότεροι είχαν απολυθεί από πριν, από
προηγούµενες Κυβερνήσεις και όχι µόνο αυτό, δίνει και τη δυνατότητα για τον εξοπλισµό στους ∆ήµους. Αυτά να τα
έχουµε υπόψη µας.
Στη διάρκεια ψήφισης του νοµοσχεδίου, του νόµου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε το εξής
χαρακτηριστικό: «Εµείς ψηφιστήκαµε απ’ τον Ελληνικό λαό λέγοντας ότι θα κάνουµε µαζικές ιδιωτικοποιήσεις, δεν
έχουµε πει ποτέ για µαζικές κρατικοποιήσεις.» Αυτό ακριβώς είπε. Τώρα, ποιανού το µυαλό πηγαίνει αλήθεια στις
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αγαθές προθέσεις ότι δε θα γίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις µετά απ’ αυτά; Είναι απόλυτα σίγουρα και βέβαιο ότι θα
γίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις, όχι βέβαια απ’ όλους τους ∆ήµους και εγώ καλώ όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να το
ψηφίσουµε. Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια άλλων ∆ήµων τα ψήφισαν, της Καλαµάτας για παράδειγµα, πολιτικής
προέλευσης ξέρετε όλοι τι είναι, γιατί τα συµφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης ποια είναι; Ταυτίζονται µε τα
πολιτικά συµφέροντα κάποιων κοµµάτων; Όχι βέβαια. Επίσης, εµείς δηλώνουµε ότι θα συµπαραστεκόµαστε στον
αγώνα των εργαζοµένων για τέτοια ζητήµατα και δε θα ζητήσουµε φυσικά καµία έγκριση από άλλες παρατάξεις γι’
αυτή µας τη στάση. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Κύριε Πρόεδρε, µιλάµε για ένα νοµοθέτηµα αναπτυξιακό και βέβαια εκείνο το οποίο πρέπει να
επισηµάνουµε πέραν του άρθρου 178, είναι ότι πρόκειται για ένα γενικό, αόριστο και τεράστιο νόµο όπως
συνηθίζεται µε τους ελληνικούς νόµους, το οποίο βέβαια αφήνει πάρα-πάρα πολλά παράθυρα για να µπορούν να
ερµηνεύονται και να εφαρµόζονται διάφορες διατάξεις κατά το δοκούν.
Το νοµοσχέδιο αυτό έχει σαν τίτλο: «Επενδύω στην Ελλάδα», αλλά η επένδυση αφορά ουσιαστικά τις
µεγάλες και πολύ µεγάλες στρατηγικές επενδύσεις· που ουσιαστικά -έτσι τις έχουν ονοµάσει και η νυν και η
προηγούµενη Κυβέρνηση- αφορά το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Όσον αφορά το 97% των επιχειρήσεων
των Ελληνικών που απασχολούν λιγότερους από εννέα εργαζόµενους και είναι αυτές οι µικρές και µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που δηµιουργούν στη χώρα την ανάπτυξη· το νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου σ’ αυτές πως θα
αναπτυχθούν, πως θα στηριχθούν, πως θα ορθοποδήσουν, γιατί µάθαµε πάντα αυτές οι µικρές και µικροµεσαίες να
σηκώνουν το βάρος της όλης φορολογικής και λοιπής, φοροµπηχτικής τέλος πάντων πολιτικής των τελευταίων, νυν
και πριν Κυβέρνησης. Και µάλιστα, το αναπτυξιακό αυτό περιλαµβάνει και για εθνικό σχεδιασµό, το εθνικό
πρόγραµµα ανάπτυξης λέει, το οποίο εισάγει και τα πενταετή πλάνα. Βέβαια, όταν η πρώτη φάση του πρώτου
εδαφίου, του πρώτου άρθρου γι’ αυτό είναι ότι το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης θα τελεί πάντα υπό τους περιορισµούς
που θέτει το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής, αντιλαµβάνεται ο καθένας πως αυτό το
εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης θα ήταν µία καλή ιδέα αν υπήρχαν οι πόροι και όχι τα τιµωρητικά πρωτογενή
πλεονάσµατα που επιβάλλουν οι λογιστές.
Ο αναπτυξιακός δεν αναφέρει πως θα ξεφύγουµε απ’ την ενισχυµένη εποπτεία, δέχεται τη δυνατότητα
υπάρξεως νόµων µε αναδροµική ισχύ και βέβαια δεν επιτρέπει σε κάποιον σοβαρό επιχειρηµατία να έρθει και να
επενδύσει στην Ελλάδα µ’ αυτή τη δυνατότητα του κράτους, αναδροµικά να αλλάζει ένα νόµο ή κάθε µέρα να
αλλάζει ας πούµε το φορολογικό και νοµοθετικό καθεστώς. Πέραν βέβαια του όποιου πλήγµατος σχετικά µε τους
υπαλλήλους του ∆ήµου, το ίδιο πρόβληµα υπάρχει και στην παιδεία, και είναι αδιανόητο ακόµα και σήµερα να
υπάρχουν κενές θέσεις στα σχολεία, να µην έχουν δηλαδή καθηγητές, και χαίροµαι που εισήχθη αυτό το θέµα προς
συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για να πει κάποια στιγµή τούτο το όργανο εδώ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της
Λευκάδας, το απαράδεκτο φαινόµενο το Γενικό Νοσοκοµείο της Λευκάδας αυτή τη στιγµή ουσιαστικά να µη
λειτουργεί. Οι ελλείψεις είναι γνωστές, γνωστότατες. Υπήρξαν δεσµεύσεις και απ’ την προηγούµενη Κυβέρνηση και
απ’ την προηγούµενη Κυβέρνηση και απ’ τη νυν όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά καίριες θέσεις νοσοκοµειακές
και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και σε λοιπό προσωπικό παραµένουν κενές και υποβαθµίζεται αυτό το ίδρυµα
για το οποίο η Λευκάδα επί πάρα πολλά χρόνια προσπάθησε, απαίτησε, απέκτησε και δυστυχώς το βλέπουµε να
καταρρέει µέρα µε τη µέρα. Και βέβαια, άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία µπήκαν στη λιτότητα αλλά
µπόρεσαν να εξαιρέσουν απ’ αυτή τη λιτότητα την υγεία και την παιδεία. Εµείς δεν το κάναµε ποτέ, όπως δεν
κάναµε το σταθερό φορολογικό και νοµοθετικό πλαίσιο…
Πρόεδρος: Κυρία Ρεκατσίνα, είστε εκτός θέµατος, µιλάµε για το άρθρο 179 και την απόσυρση του συγκεκριµένου
άρθρου.
Κωνσταντινίδη: Κύριε Πρόεδρε, επειδή επεκτάθηκαν πάρα πολλοί και επειδή εδώ πήρε και µία κοµµατική µορφή
ας πούµε η όλη συζήτηση, κι εγώ το χώρο τελικά τον οποίο εκπροσωπώ· θα έπρεπε να πω δύο πράγµατα γι’ αυτό
το χώρο, πως αντιλαµβάνεται το νοµοσχέδιο.
Εν πάση περιπτώσει, θα σταµατήσω εδώ, µεταξύ όλων των άλλων βέβαια, ο χώρος τον οποίο εκπροσωπώ
-και ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι- και ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι, στο υπό συζήτηση αυτό αναπτυξιακό
νοµοσχέδιο ζήτησε να πάψουν κι αυτές οι αδικαιολόγητες χρεώσεις µέσω των τραπεζών και µάλιστα έχει καταθέσει
ερώτηση τόσο στην Ελληνική Βουλή, όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέµα, ενώ πρόσφατα ζήτησε και
παρέµβαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού για την προστασία των καταναλωτών απ’ την εναρµονισµένη πρακτική
των τραπεζών.
Κύριε Πρόεδρε, εκ των πραγµάτων, επειδή ακούστηκαν κοµµατικές θέσεις, να µην κρυβόµαστε λοιπόν,
εµείς δε θέλουµε ούτε κουκουλοφόρους, ούτε δείχνουµε κανέναν, να πούµε και εµείς την άποψή µας.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος εκ των ∆ηµοτικών Συµβούλων ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο;
∆εν υπάρχει. Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων στο ∆ήµο Λευκάδας έχει το λόγο.
Αντιπρόεδρος Συλ. Εργαζοµένων ∆. Λευκαδας: Καλησπέρα. Εγώ θα ξεκινήσω µε µία ερώτηση. Όσοι µιλήσανε
για ιδιωτικοποιήσεις το γνωρίζουν; Και για να µην τρέξω µακριά. Εδώ, στη γειτονιά µας. ∆εµατοποιητής, κόστισε ένα
άλφα ποσό. Με τρεις εργάτες του ∆ήµου θα κόστιζε τα µισά λεφτά. Παράδειγµα, τη διαχείριση των απορριµµάτων, τι
γίνεται; Κοιτάξτε, άλλοι τις παίρνουν πίσω πάλι ή µένουν τα σκουπίδια κάτω από ιδιώτες, να µιλήσουµε για την
Τρίπολη; Για την Ηλεία; Πρέπει να τα ξέρουµε αυτά για να τα προσέξουµε και όλο αυτό το κόστος -γιατί µιλάµε για
µεγάλο κόστος- θα µεταφερθεί στις πλάτες των δηµοτών. Αυτό είναι το ένα κοµµάτι.
Το δεύτερο κοµµάτι, η πρόταση, το ψήφισµα που είχαµε φέρει εµείς δεν έχει καµιά σχέση µε του κυρίου
∆ρακονταειδή, το δικό µας δεν κατατέθηκε ποτέ (το ψήφισµα). Εµείς ζητάγαµε να αποσυρθεί παραµονές του
ψηφίσµατος του πολυνοµοσχεδίου, να βγει ψήφισµα από εδώ, να αποσυρθεί το πολυνοµοσχέδιο (ένα αυτό) και
δεύτερον, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει απόφαση: «Καµία Υπηρεσία του ∆ήµου να µην περάσει σε ιδιώτη, σε
ιδιωτική…» Αυτά ζητάγαµε. Ευχαριστώ.
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Πρόεδρος: Ο κύριος Πολίτης έχει το λόγο.
Πολίτης Σπ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που µου ξαναδείτε το λόγο. ∆ε θα µπω επί της ουσίας του νοµοσχεδίου
αυτού, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, µόνο µία κεντρική ιδέα, µετά την έξοδο της χώρας απ’ το µνηµόνιο -όπως
βγήκε τέλος πάντων- έρχονται νέα µνηµονιακά µέτρα χωρίς να είµαστε σε µνηµόνια. Στην ουσία αυτό είναι αυτά που
έχει παραγγείλει ο Σ.Ε.Β. και περνάνε µέσα απ’ αυτό το νοµικό σχέδιο όπως και να ‘ναι και ωφελούν κυρίως όχι τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ούτε τους ∆ήµους βέβαια, αλλά περισσότερο εξυπηρετούν τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Ακούστηκε κι αυτό.
Εγώ δε θα πω για το νοµοσχέδιο, για τη συζήτηση που κάνατε εσείς, αλλά µε παραξένευσε το γεγονός -και
δε θα έκανα παρέµβαση- το ότι έχουµε µπερδέψει τον όρο «ιδιωτικοποίηση» µε την παροχή· που παίρνουν κάποιοι
εργάτες ή εργαζόµενοι, εργολάβοι παίρνουν Υπηρεσίες του ∆ήµου. Αυτά τα πράγµατα ούτε η Γ’ Λυκείου που κάνει
οικονοµική τέτοια… ∆ε γίνονται αυτά τα λάθη, εκτός και αν γίνονται εσκεµµένα από λαϊκισµό ή ηθεληµένα· που τα
κάνανε άλλοι προηγούµενα, πέντε χρόνια εδώ µέσα και επαναλαµβάνουν τα ίδια.
Πρόεδρος: Κύριε Πολίτη, κύριε Πολίτη…
Πολίτης Σπ.: Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν…
Πρόεδρος: Κύριε Πολίτη…
Πολίτης Σπ.: Το νοµοσχέδιο λέει για την ιδιωτικοποίηση, αυτό δε λέει; ∆ε ζητάµε να αποσυρθούν (…) των
Υπηρεσιών του ∆ήµου; Αυτό θέλω να πω.
Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουµε, σηµαίνει ότι αποδίδουµε ένα δηµόσιο αγαθό, έναν
οργανισµό, µία επιχείρηση στον ιδιωτικό τοµέα. Άρα, λοιπόν, ιδιωτικοποίηση σηµαίνει ότι αναθέτεις και την
ιδιοκτησία και το management κάποιου πράγµατος του δηµόσιου οργανισµού στην επιχείρηση, άρα ο ιδιώτης
αποκτά ρόλο και στη δραστηριότητα και στην ιδιοκτησία, των υπηρεσιακών στοιχείων κ.λπ.. Άρα, έχουµε και
χρηµατικούς και οικονοµικούς και πολιτικούς στόχους µέσα απ’ την ιδιωτικοποίηση. Αυτό που εδώ ονοµάστηκε ως
ιδιωτικοποίηση γιατί κάποιοι έξω παίρνουν να αυτό, και µάλιστα διαβαστήκαν καµιά εικοσαριά αναθέσεις· δεν
αποτελεί σε καµία περίπτωση ιδιωτικοποίηση. Με αυτή τη λογική… Ιδιωτικοποίηση σηµαίνει, αφού κάνουµε
διαγωνισµού για να παρθούν κάποια έργα ή Υπηρεσίες και τις παίρνει ο Χ εργολάβος· τότε κι αυτό ιδιωτικοποίηση
είναι. ∆ηλαδή, εδώ ακουστήκαν αυτά τα πράγµατα σήµερα. Άρα, λοιπόν µ’ αυτές τις παρατηρήσεις που ίσως
διευκολύνουν, κύριε Πρόεδρε (και ευχαριστώ για την ανοχή σας), τη θέση απέναντι στη ψήφιση ή όχι του
νοµοσχεδίου, να ξεχωρίσουµε γιατί τ’ ακούει και ο κόσµος ότι αυτό το πράγµα δεν αποτελεί ιδιωτικοποίηση (οι
αναθέσεις), αλλά ιδιωτικοποίηση είναι άλλο πράγµα και το νοµοσχέδιο αυτό (.). Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος των Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου κύριος Βεργίνης έχει το λόγο.
Βεργίνης Χρ. (Πρόεδρος Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου): Να καλησπερίσω κι εγώ τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους. Επειδή προέρχοµαι και από ένα χώρο µε πάρα-πάρα πολλά προβλήµατα, βέβαια δε θα αναφερθώ
καθόλου γι’ αυτά. Θα πω µόνο το εξής: Αυτό που γνωρίζαµε ως δηµόσια υγεία δεν καταρρέει, αλλάζει, και θα τα
πούµε κάποια άλλη στιγµή, όταν θα το φέρουµε και θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Να πω λίγο για το
πολυνοµοσχέδιο. Καταρχήν, πιστεύω ότι το να έρχονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ζητήµατα που αφορούν τους
εργαζόµενους πρέπει να συζητιούνται (εξάλλου προβλέπεται) και έχει µεγάλη σηµασία και το τι πολιτικές θέσεις
παίρνουν και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, γιατί όπως γνωρίζετε τα προβλήµατα δεν είναι ουδέτερα, κάποιοι µε νόµους
µας φέρανε σ’ αυτή την κατάσταση. Άρα, λοιπόν έχει πολύ µεγάλη σηµασία και τι θέσεις παίρνουν οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, π.χ. αν δηλαδή καταγγελλόταν η πολιτική που παράγει αυτά τα (.) και συµµετείχαν και ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι που όπως γίνεται κάπου αλλού -µειοψηφία βέβαια είναι αυτό το πράγµα- στις κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων, τι δυναµική θα είχε το Εργατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα που είναι απαραίτητος όρος για να αποτραπεί
ο
αυτή η λαίλαπα που έρχεται και έχει οδηγήσει δικαιώµατα που κατακτήθηκαν µε αίµα τον 20 αιώνα να τα πάρουν
όλα πίσω; Ένα ζήτηµα είναι αυτό. Μήπως θα έδινε τεράστια δυναµική στους εργαζόµενους που είναι και
απογοητευµένοι; Γιατί αν δούνε τους πρωτοπόρους να πηγαίνουν µπροστά· που γνωρίζουν καλύτερα τα
προβλήµατα· νοµίζω ότι θα πάρουν θάρρος να αγωνιστούν και όχι κάποιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να καλλιεργούν τη
µοιρολατρία και να πουν: «∆ε γίνεται τίποτα, τι να κάνουµε τώρα; Να καθίσουµε να µας σφάξουν.» Ας το σκεφτούν
αυτοί που µας ακούνε.
Το δεύτερο ζήτηµα, όσον αφορά το νοµοσχέδιο. Η παράταξη του κυρίου Σολδάτου είναι ξεκάθαρη, έχει
συγκεκριµένο ιδεολογικό πρόσηµο. Λέει: «Ιδιωτικοποιείστε τα πάντα, ακόµα και τον αέρα που αναπνέετε.» Και
ερώτηµα που τίθεται: «Ποιος κερδίζει απ’ την ιδιωτικοποίηση, ποιος χάνει και ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν την
ιδιωτικοποίηση»; Γιατί, για παράδειγµα, οι ανταποδοτικές Υπηρεσίες που καλούνται να πληρώσουν, δε θα πω τον
όρο «δηµότες», γιατί δεν είµαστε όλοι ενιαία και στο ∆ήµο Λευκάδας, είναι άλλο ο µικρο-συνταξιούχος και άλλο ο
µεγαλο-ξενοδόχος, το καταλαβαίνετε. Αυτές τις ανταποδοτικές Υπηρεσίες λοιπόν, γιατί πρέπει να τις
ξαναπληρώνουν οι εργαζόµενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα; Μήπως έχει να κάνει µε όλους αυτούς αυτά που
ψηφιστήκανε και έρχονται απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξυπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα (πολύ µεγάλα
επιχειρηµατικά συµφέροντα)· που λέει ότι: «Θα πρέπει οι ∆ήµοι να λειτουργούν ανταποδοτικά»; ∆ηλαδή, θα πρέπει
να ξαναπληρώνουν; Και τα 55 δισεκατοµµύρια ευρώ που πληρώνουµε απ’ τη Γενική Κρατική Φορολογία που
πηγαίνει; Όταν µάλιστα µόνο τα 5 δισεκατοµµύρια πληρώνουν οι µεγαλο-επιχειρηµατίες και τα υπόλοιπα τα
πληρώνει ο λαός µας. Ας το σκεφτούν αυτοί που µας ακούνε.
Ένα δεύτερο θέµα. Η παράταξη… Και µάλιστα κάτι άλλο είπε ο κύριος Σολδάτος, ποιο είναι το αφήγηµα
που λένε, ότι: «Κοιτάξτε να δείτε, θα υπάρχουν καλύτερες Υπηρεσίες κ.λπ., κ.λπ..» Αυτό, επιτρέψτε µου να
διαφωνήσω και να πω και κάτι άλλο, ότι όταν οι τράπεζες, οι µετοχικές τράπεζες χρεοκόπησαν, γιατί τα φορτώσανε
στον Ελληνικό λαό µέσα απ’ τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τα πληρώσανε οι εργαζόµενοι και θα πληρώνουν και τα
παιδιά µας µέχρι το 2000 τόσο· ένα χρέος το οποίο δεν το δηµιουργήσανε; Μήπως τελικά (.) παίρνουν και κανένα
ρίσκο οι επιχειρηµατίες και απλά είναι µόνο για να κερδίσουν; Γιατί ξέρουµε ότι δεν είναι φιλάνθρωποι και δεν είναι
µικροί οι επιχειρηµατίες, είναι πολύ µεγάλοι, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστηµα το οποίο ζούµε.
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Επίσης, θέλω να πω το εξής: Καλό θα είναι να είναι και λίγο πιο προσεκτικοί κάποιοι συνάδελφοι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, γιατί έχουν ξεχάσει προφανώς ότι η πολιτική έχει συνέχεια και ότι πριν από ένα χρόνο περίπου -αν
θυµάµαι καλά- ψηφίστηκε ένα νοµοσχέδιο όσον αφορά τα εργατικά δικαιώµατα που λέει -και το ψήφισε η
Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- ότι: «Θα πρέπει οι εργαζόµενοι να είναι στη γενική συνέλευση και να πάρουν απόφαση να
αντιπαλεύσουν αυτή την πολιτική, το 50% συν 1, όταν δηλαδή οι Κυβερνήσεις κυβερνάνε µε 23%. Αυτό δηλαδή θα
το ξεχάσουµε; Αλλά τώρα δηλαδή κόπτονται;
Τι θέλω να πω και να κλείσω να µη σας κουράζω. Κακά τα ψέµατα, τα πράγµατα θα γίνουν ακόµα
χειρότερα και επειδή ζούµε σε δύσκολους καιρούς και ολ’ αυτά προέρχονται απ’ την αναγκαιότητα αυτών που
κάνουν κουµάντο και έχουν τα λεφτά και είναι πολύ µεγάλοι και όποιος πατήσει ένα κουµπί στο Google θα δει πόσο
έχουν αυξηθεί τα κέρδη αυτών που έχουν τα πολλά λεφτά και ποιοι πληρώνουν τελικά, να σκεφτούν το εξής: Ότι θα
πρέπει να πάρουµε θέση όλοι µας γιατί προερχόµαστε απ’ τα σπλάχνα του Ελληνικού λαού, δεν είµαστε µεγαλοεπιχειρηµατίες και επειδή η κοινωνία έχει συµφέροντα και έχει και τάξεις πρέπει να πάρουµε θέση, γιατί οι
εργαζόµενοι θα περάσουν από πάνω µας όταν θα ‘ρθει η ώρα και θα τους σφίξει κι άλλο η θηλιά στο λαιµό και
γίνονται διεργασίες και αυτό θα πρέπει να σκεφτούµε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που θέλει να τοποθετηθείς; Κάποιος Εκπρόσωπος φορέα; ∆εν
υπάρχει. Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε, θα δευτερολογήσουµε…
(…..ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Ένα λεπτό, µπορεί να θέλει να απαντήσει σε κάτι. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ορίστε, κύριε
Ζουριδάκη. Πείτε µας τι αφορά το διαδικαστικό.
Ζουριδάκης: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δε διέκοψα κανέναν στην πρωτολογία, αλλά πρέπει να µπει ένα πλαίσιο, βάλτε
το χρονόµετρο να λειτουργήσει. Ξεκίνησε το θέµα στις 16:15 και η ώρα είναι 18:00. Σας παρακαλώ πολύ, η
διαδικασία, ειλικρινά. Σέβοµαι τις απόψεις όλων, στην πρωτολογία δε σταµάτησα κανέναν, αλλά πρέπει να µπει ένα
πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει δευτερολογία; Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Αντιπαρέρχοµαι τα όσα καταλογίστηκαν στο Σολδάτο και στην παράταξή του, αναφορικά µε το
ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινείται. Το θέµα δεν είναι αυτό, το θέµα είναι το συγκεκριµένο ζήτηµα που απασχολεί
σήµερα το Συµβούλιο και θα είµαι πολύ συνοπτικός και πολύ σύντοµος για να µη βασανίζω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Πάντως, ειρήσθω εν παρόδω θέλω να πω σε όσους αναφέρθηκαν προς το πρόσωπό µου ότι αµετάκλητη και
αµετακίνητη θέση µου είναι όπως στον τοµέα εθνική άµυνα, παιδεία και υγεία, πρέπει να υποστηρίζεται ο δηµόσιος
τοµέας και να συνυπάρχει µε τον ιδιωτικό. Τώρα, πέραν αυτών, εγώ θέλω να βάλω ρητορικά το εξής ερώτηµα:
Χειµώνας, 24-25.000 κάτοικοι στη Λευκάδα. Καλοκαίρι, 150.000 κάτοικοι. Ποιο θα είναι το δυναµικό που θα έχουµε
σε µόνιµη βάση και πως θα αντιµετωπίζουµε το χειµώνα και το καλοκαίρι; Μήπως πρέπει να έχουµε όλο τον κόσµο
του καλοκαιριού και το χειµώνα; Θα µου πει κάποιος: «Είναι οι εργάτες και οι υπάλληλοι που παίρνουµε µε
οκτάµηνες συµβάσεις ή οτιδήποτε άλλο.» Οκέι. Και όταν καθυστερούν -που ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν
καθυστερήσει στο παρελθόν- τι κάνουµε, σηκώνουµε τα χέρια; Λοιπόν, ολ’ αυτά αποτελούν ένα αντικείµενο
ευελιξίας στο οποίο θα πρέπει να προσχωρούµε σαν άποψη µε ρεαλισµό και µε σύνεση και όχι να το
αντιµετωπίσουµε µε ξύλινη γλώσσα και µε αναφορές στον προηγούµενο αιώνα. Αυτό είναι το ένα.
Αναφορικά µ’ αυτό. Θυµόσαστε πολύ καλά την περσινή εικόνα που η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή µη
µπορώντας ενδεχοµένως ή µη θέλοντας (αυτό είναι δικό της θέµα) να εξυπηρετήσει συγκεκριµένες ανάγκες
τουριστικών περιοχών, γιατί ξέρετε πολύ καλά ο τουρισµός είναι µονοκαλλιέργεια στη Λευκάδα και υποστηρίζοντας
ολ’ αυτά τα πράγµατα τα οποία εγώ εκθέτω, υποστηρίζουµε και τη Λευκάδα την ίδια, είδαµε λοιπόν εργάτες
καθαριότητας από άλλους φορείς -όπως απ’ το Επιµελητήριο- να δίνουν τις Υπηρεσίες τους. Εγώ προσωπικά θα
ήθελα να είναι ο ∆ήµος αυτός που έχει την ευθύνη αυτής της Υπηρεσίας και να µην είναι άλλοι φορείς ακόµα και µε
τον τρόπο µε τον οποίο περιγράφεται µέσα στο νοµοσχέδιο ή ακόµα -αν θέλετε- και µε πολύ πιο ευέλικτο τρόπο να
µπορεί δηλαδή η ∆ηµοτική Αρχή να προσλαµβάνει και να παρέχει τη συγκεκριµένη Υπηρεσία και τέλος. Νοµίζω σε
πολύ λίγες δεκάδες µέτρων από εδώ υπάρχουν αραγµένα οχήµατα τα οποία -γιατί µιλάµε για ηλεκτροµηχανολογικό
εξοπλισµό- δεν έχουν συντηρηθεί, τα οποία ενδεχοµένως δε θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ και θα έπρεπε να έχουν
αποσυρθεί, τα οποία κάθε φορά λέµε: «Ά, δεν τα έχουµε, είναι χαλασµένα, δεν µπορούµε να παράσχουµε
Υπηρεσίες»· παρ’ όλα αυτά εµµένουµε στην αναχρονιστική άποψη να αυξήσουµε αυτό τον ηλεκτροµηχανολογικό
εξοπλισµό όταν εκ των πραγµάτων έχει αποδειχθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι και άχρηστος (αν
θέλετε), πέραν απ’ το γεγονός ότι προκαλεί δυσκολίες. Αυτά θέλω να πω και νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε στην
κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και της προσφοράς υπηρεσίας προς τον πολίτη µε τον πλέον ευέλικτο και µε τον
πλέον υποδεικνυόµενο από άποψη ορθολογισµού τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κων/νος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγες θα είναι οι παρατηρήσεις που θα κάνω, όσον αφορά το αν αυτά που
σας διάβασα πριν, όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις είναι ιδιωτικοποιήσεις ή όχι. Φυσικά κι εγώ θα πω ότι δεν
είναι ιδιωτικοποίηση, γιατί αυτοί δε γνωρίζουν ούτε καν τι σηµαίνει ιδιωτικοποίηση, είναι πραγµατικά η χειρότερη
νεοφιλελεύθερη διαχείριση που πέρασε ποτέ απ’ το ∆ήµο Λευκάδας, δεν είναι ιδιωτικοποίηση, όχι. Είναι η χειρότερη
νεοφιλελεύθερη διαχείριση δηµοσίου χρήµατος (.) που πέρασε ποτέ απ’ το ∆ήµο Λευκάδας απ’ την προηγούµενη
∆ηµοτική Αρχή, και όχι µόνο αυτό, προχωρήσανε σε συγκεκριµένες, δηλαδή αυτό είχε και αντάλλαγµα ψηφοθηρικό
(να το πω), γιατί δεν είναι η διαδικασία ενός διαγωνισµού, καθένας απ’ αυτούς ήταν εξαρτώµενος απ’ τη ∆ηµοτική
Αρχή που του έκαναν την απευθείας ανάθεση τόσο χρόνια. Ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο έχει περάσει ποτέ απ’ το ∆ήµο
Λευκάδας το είδαµε τα προηγούµενα πέντε χρόνια. Η ιδιωτικοποίηση, φίλοι, δεν είναι έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι.
Λοιπόν, όταν π.χ. ο δεµατοποιητής (προσέξτε να δείτε), έλεγε η µελέτη για 13,00 ευρώ τον τόνο και το δώσανε σε
ιδιώτη µε 25 συν Φ.Π.Α. 31,00 ευρώ (προσέξτε να δείτε που πάνε τα δηµοτικά τέλη, όταν θα ‘ταν δύο εργαζόµενοι
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(..)) και όχι µονάχα αυτό, µε ένα διαγωνισµό φωτογραφικό που έλεγε: «Να έχει εµπειρία.» ∆ηλαδή, πήγε: «Εκεί θα
πας.» Η προηγούµενη νεοφιλελεύθερη ∆ηµοτική Αρχή. Και φυσικά ξέρετε γιατί προχωρήσανε σ’ όλη αυτή τη
διαδικασία συνάδελφοι, γιατί -ότι τίποτ’ άλλο- ο κύριος Καµµένος δεν έφερε τη ΜΟΜΑ, γιατί αν έφερνε τη ΜΟΜΑ δε
θα χρειαζόταν να πάµε και σε ιδιώτες στα έργα που είπαν εδώ πέρα, δε µας έφερε τη ΜΟΜΑ, τι να κάνουµε; Την
περιµένανε. Εδώ πέρα κάποιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι τότε περιµένανε να έρθει η ΜΟΜΑ στη Λευκάδα να ανοίξει…
∆εν ήρθε και αναγκαστικά πήγαν σε ιδιώτες, τι να κάνουµε τώρα; Εντάξει, έφυγε και ο Καµµένος, βρέθηκε αλλού να
πάνε οι συγκεκριµένοι.
Ακούστε να δείτε συνάδελφοι. Ο νόµος είναι συγκεκριµένος, δε µιλάει ούτε για ιδιωτικοποίηση, ούτε για
τίποτα. ∆ίνει τη δυνατότητα σε ∆ηµοτικές Αρχές οι οποίες δεν έχουν πλειοψηφία, µην κοιτάτε εδώ πέρα που γίνανε
µία παρέα ξαφνικά όλοι, δίνει τη δυνατότητα σε ∆ηµοτικές Αρχές που δεν έχουν πλειοψηφία τι να κάνουν; Να πουν
ότι: «Ο Κάλαµος και ο Καστός, θα πάει ένας ιδιώτης να καθαρίσει.» Αυτό δίνει, είµαστε ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Αλίµονο αν δεν έχουµε το µυαλό να διαχειριστούµε τέτοιες καταστάσεις, αλλά θα µπορούσε αγαπητοί φίλοι και
συνάδελφοι του Καλάµου, να ‘ρθει εδώ πέρα κάποιος και να σου πει: «Όχι, όχι σε ιδιώτες ο Κάλαµος και ο Καστός»,
αυτί θα λέγανε και αυτό το νοµοσχέδιο τι δίνει; ∆ίνει τη δυνατότητα στους µικρούς νησιωτικούς ∆ήµους, εκεί που δεν
υπάρχει αυτή η δυνατότητα να µπορέσουν να προχωρήσουν οι ∆ηµοτικές Αρχές, αφού η απλή αναλογική
ουσιαστικά µε το νόµο τον καινούργιο άλλαξε, άρα ήταν λογικό και αφού δεν υπάρχει πλειοψηφία και
δηµιουργήθηκαν πλειοψηφίες· να αλλάξει κι αυτό το άρθρο. Είναι απλά τα πράγµατα, δηλαδή, τι άλλαξε στον παλιό
νόµο και τον καινούργιο; Ότι λέει: «∆ε θέλει απόλυτη πλειοψηφία», ένα. Λογικό, που να τη βρει την απόλυτη
πλειοψηφία; Και το δεύτερο, ότι δεν απαιτείται απ’ την Υπηρεσία. Έ, τώρα εµείς τι είµαστε, χαζοί είµαστε που
είµαστε ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι; ∆ε ξέρουµε αν απαιτείται ή δεν απαιτείται ιδιώτης να µπει µέσα;
Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, ξέρετε κάτι; Η ντοµάτα που τρώµε είναι πολιτική, θα είναι βιολογική; Θα είναι
µεταλλαγµένη; Θα είναι από σπόρο; Θα είναι από φιντάνι; Οτιδήποτε και αν κάνουµε είναι πολιτική. Το θέµα όµως
αγαπητέ Πρόεδρε είναι εδώ πέρα που θα φτάσουµε, δηλαδή αν είναι να φέρουµε θέµα την επόµενη φορά «τι
ντοµάτα θα φάµε», γιατί ό,τι και αν κάνουµε είναι πολιτική. ∆ηλαδή, εγώ πάω στο σούπερ µάρκετ και παίρνω
βιολογική και ο φίλος εδώ ο Νίκος πάει και παίρνει µεταλλαγµένη. Καταλάβατε; ∆εν έχει σηµασία… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….∆εν έχει σηµασία, έτσι, για να καταλάβουµε. Αλλά και από πολιτική ξέρουµε και µπορούµε να
τοποθετούµε, δεν περιµένουµε να ακούσουµε αυτά τα πράγµατα που ακούσαµε εδώ µέσα, είναι τόσο απλά τα
πράγµατα. Θέλετε να τοποθετούµε και πολιτικά; Τοποθετούµαστε και έτσι, και κοµµατικά και όπως θέλετε, αλλά
εδώ είµαστε αυτοδιοικητικό όργανο.
Λοιπόν, ένα πολύ βασικό για τη Λευκάδα. Υπάρχει η εποχικότητα, το είπε ο κύριος Σολδάτος πριν λίγο, το
‘χω πει κι εγώ πόσες φορές, υπάρχει η εποχικότητα. Όπως και να το κάνουµε δεν µπορεί η Υπηρεσία να έχει τα ίδια
άτοµα χειµώνα-καλοκαίρι µόνιµο προσωπικό. Λέει εδώ πέρα η εισήγηση ότι: «Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να
παραδοθούν αυτές οι υπηρεσίες στους ιδιώτες, δεν µπορούµε να αδιαφορήσουµε για τις συνθήκες εργασίας του
απασχολούµενου προσωπικού και τις αµοιβές που θα επικρατήσουν σε µια τέτοια περίπτωση, ούτε για τις µεγάλες
επιβαρύνσεις που θα επιµεριστούν στους πολίτες.» Έ, να ‘ρθουν να µας πουν, ρε παιδιά, σε τι εργασίες δουλεύουν
οι άνθρωποι που είναι µέσα στο δεµατοποιητή, ας έρθουν να µας πουν, ας µας πει η καινούργια ∆ηµοτική Αρχή
ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας αυτών και τι µισθό παίρνουν. ∆ηλαδή, πέντε χρόνια µας τρολάρουνε ξεκάθαρα και
συνεχίζουν και τώρα.
Λοιπόν, εµείς έχουµε πρόταση να καταθέσουµε, Πρόεδρε, όταν έρθει η ώρα στο θέµα της κατάθεσης της
πρότασης· απλώς να σας πούµε την… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Πριν τη ψηφοφορία, πριν τη ψηφοφορία.
Θέλετε να τη διαβάσω τώρα; Πριν τη ψηφοφορία, νοµίζω είµαστε ξεκάθαροι, έτσι; Θέλουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Λευκάδας να πάρει µία απόφαση πάντα µέσα στο δηµοτικό χαρακτήρα των ανταποδοτικών Υπηρεσιών και να
ζητήσει την επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών αυτών µε µόνιµο προσωπικό και πλήρη εργασιακά δικαιώµατα,
πάντα όµως αφού προηγηθούν -αυτό που σας είπα πριν- οι µελέτες για το σύνολο που αφορά «δροµολόγια,
κάδους, χωροθέτηση κάδων (ολ’ αυτά που σας είπα και πριν και έχω πει και κατά καιρούς, αν θέλετε να σας
εξειδικεύσω ακριβώς)», ώστε να προκύπτει το αναγκαίο προς πρόσληψη προσωπικό. Αυτό που ρώτησα δηλαδή
στην αρχή τον πρώην ∆ήµαρχο κύριο ∆ρακονταειδή (πόσους είχαµε ζητήσει και πόσους πήραµε). Αυτή είναι η
πρότασή µας, όποιος θέλει… Παρακαλώ να µπει προς ψήφιση και όποιος επιθυµεί να ψηφίσει.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Να πω καταρχάς, επειδή ακούστηκε από πολλούς συνοµιλητές ότι ανταποδοτικά τέλη δεν έχουν
δηµόσιο χαρακτήρα, τα πληρώνει ο κόσµος, δηµόσιο χαρακτήρα έχει οποιαδήποτε χρηµατοδότηση είναι απ’ τον
κεντρικό κουµπαρά του κράτους. Βέβαια, εδώ σηκώνει και πολύ µεγάλη συζήτηση, έτσι; Γιατί άλλος το εννοεί
δηµόσιο και λίγο ιδιώτης κ.λπ.. Αντιπαρέρχοµαι λοιπόν αυτό.
Για τις 8.500 προσλήψεις στον τοµέα της καθαριότητας προφανώς και συνέβαλλαν αποφασιστικά οι
δεκάδες κινητοποιήσεις και οι πολύ µεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στους ∆ήµους που
άφησαν αρκετές µέρες διάφορα σηµεία της χώρας χωρίς αποκοµιδή σκουπιδιών, δυσαρέστησαν πολίτες, πήγαν
κόντρα µε την Κυβέρνηση, επιστρατεύτηκαν, γι’ αυτό και ήρθε αυτή η κατάκτηση προεκλογικά ουσιαστικά, γιατί ο
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δούλευε ένα χρόνο νωρίτερα τις εκλογές, των 8.500 προσλήψεων.
∆εύτερο ζήτηµα. Το ζήτηµα δεν είναι πως θα γίνει ιδιωτικοποίηση, αν θα γίνει άνευ µελέτης ή µετά µελέτης,
αλλά να µη γίνει.
Τρίτον. Είναι εξόχως αποκαλυπτικό το γεγονός της περίφηµης στιχοµυθίας του Άδωνη Γεωργιάδη µε τον
∆ραγασάκη, ότι: «Εµείς πατήσαµε πάνω στο δικό σας έργο και περίπου το έχουµε ως οδηγό» (στη Βουλή, προχθές
που συζητιόταν το πολυνοµοσχέδιο). Άρα, επιβεβαιώνεται µε ένα τρόπο η άποψή µας ότι υπάρχει συνέχεια στην
αντιλαϊκή πολιτική της προηγούµενης Κυβέρνησης και της σηµερινής, γιατί απ’ την εισήγηση παρουσιάζεται
περίπου ως… Ότι τώρα που µας έβγαλε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. απ’ τα µνηµόνια η Νέα ∆ηµοκρατία θέλει να µας ξαναβάλει,
χωρίς να έχουµε µνηµόνια.
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Εν κατακλείδι, για να κλείσουµε το ζήτηµα απ’ την πλευρά µας. Ως Λαϊκή Συσπείρωση θέλουµε προφανώς
και την απόσυρση του άρθρου πλέον 178 και την απόσυρση του συνόλου του πολυνοµοσχεδίου, ειπώθηκαν
ορισµένα πράγµατα και απ’ το συνάδελφο Αλέξανδρο Βεροιώτη, για πλευρές που αφορούν και τις συλλογικές
συµβάσεις και µια σειρά άλλα ζητήµατα εργασιακών. Γι’ αυτό απαιτούµε την κατάργηση όλου του νόµου.
Τώρα, όσον αφορά τα πιο συγκεκριµένα, αυτά που στο κοµµάτι της εισήγησης… Το α, β κ.λπ., εµείς είπαµε
και στην αρχή ότι το ζήτηµα είναι να µην αξιοποιήσει η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Λευκάδας τη δυνατότητα που της
δίνει ο νόµος πλέον, το πολυνοµοσχέδιο, ο πολυνόµος για την υιοθέτηση της ιδιωτικής, της ιδιωτικοποίησης σε
τοµείς της αρµοδιότητας του ∆ήµου. Αυτό είναι το κύριο, τα υπόλοιπα θα έπρεπε να τα συζητάγαµε και πριν τη
ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν και ετεροχρονισµένα (ετεροχρονισµένα το ψήφισµα, το θέµα, η
εισήγηση σε σχέση µε το ότι έχει ψηφιστεί), ήθελα να κάνω µόνο ένα σχόλιο, ότι εµείς είµαστε εδώ για να
διασφαλίζουµε το συµφέρον των δηµοτών και όχι για να εφαρµόζουµε τους νόµους, και όταν βέβαια πιστεύουµε ότι
αυτοί οι νόµοι δεν είναι προς το συµφέρον των δηµοτών, είναι αντιλαϊκοί· τότε δε θα πρέπει να τους εφαρµόζουµε,
θα πρέπει να τους καταργούµε στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καταρχήν, θέλω να ξεκινήσω µε µία δήλωση… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Όχι, εντάξει, στο
χρόνο µου. Απλά, κι εγώ θα παρακαλούσα -το είπα και την προηγούµενη φορά κύριε Πρόεδρε- να µπαίνει
χρονόµετρο, σε όλους, στους πάντες. Θα ξεκινήσω µε µία δήλωση. Η δήλωση έχει να κάνει µε το εξής: Σ’ αυτή την
παρέα που ειπώθηκε προηγουµένως, ότι «εδώ υπάρχει µία παρέα», εµείς (ως παράταξη εννοώ, αυτό που λέω είναι
άσχετο µε το θέµα µας, µία φράση όµως είναι) δε ζητήσαµε δύο Αντιδηµάρχους για να είµαστε µία παρέα όλοι. Αυτή
είναι δηµόσια δήλωση, καταγράφεται και ο νοών νοείτω.
Στο θέµα µας τώρα. Υπάρχει µία αντίληψη η οποία λέει: «Μην ακουµπάµε θέµατα που δεν αφορούν την
λακκούβα που είναι µπροστά απ’ το σπίτι µας (παράδειγµα λέω τη λακκούβα).» Αυτή την αντίληψη -θα τη
συναντήσουµε πολλές φορές και στην πορεία- είναι λάθος. Τα ζητήµατα του νοµοσχεδίου αφορούν κατ’ εξοχήν τους
∆ήµους και κατ’ επέκταση όλους τους εργαζόµενους της χώρας. εµάς όµως µας ενδιαφέρει γιατί αφορά το ∆ήµο
µας και τους εργαζόµενους σ’ αυτόν. Εποµένως, µόνο και µόνο εξ’ αυτού του επιχειρήµατος, η αδυναµία ορισµένων
να τοποθετηθούν πολιτικά συγκεκριµένα και µε θέση και µε άποψη και γιατί φοβούνται λίγο και την κοινωνία· ας τ’
αποφεύγουµε, να µην το κουβεντιάζουµε, γιατί ξέρεις, όταν ακουµπάς την καυτή πατάτα είναι ένα πρόβληµα. Αυτή η
αντίληψη λοιπόν µακριά και δεν έχει καµία σχέση το Κοινοβούλιο και οι µειοψηφίες και οι επικεφαλής -που µένουν
εκεί- των κοµµάτων και ψηφίζουν νοµοσχέδια, τροπολογίες κ.λπ. µε την απαράδεκτη διάταξη του νοµοσχεδίου που
δε θέλετε πολλοί από εσάς µε βάση την τοποθέτησή σας -µακάρι να αλλάξετε στη ψήφο- να παίρνονται αποφάσεις
µε τρεις παρόντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, σας κοιτάζω όλους, έναν-έναν στα µάτια,
όλους έναν-έναν και τώρα και µετά. Θέλετε στα αλήθεια εδώ µέσα, σ’ αυτή την αίθουσα να παίρνουν απόφαση τρεις
(γιατί τόσοι έµειναν); Αυτό είναι λίγο ζήτηµα δηλαδή; Και φυσικά δεν αφορά το ∆ήµο Λευκάδας, είναι γενικότερο.
Στο ζήτηµα των ιδιωτικοποιήσεων. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά κατά τη γνώµη µου.
Το τι σηµαίνει «ιδιωτικοποίηση» το λένε και τα εγχειρίδια, το λένε και οι εγκυκλοπαίδειες, αλλά το λένε και πολλά
πολιτικά εγχειρίδια ας πούµε. Ιδιωτικοποίηση είναι να παίρνεις κοµµάτια ολόκληρα, Υπηρεσίες ολόκληρες και να τις
λες: «Να πάνε στον ιδιώτη», και επειδή διαβάστηκε εδώ και ένας κατάλογος µε 20 ανθρώπους που υπογράψαµε
συµβάσεις και οι οποίοι µετρούσαν το νερό· που δε µετριούνταν, γι’ αυτό και είχαµε αύξηση εσόδων πάνω από 40%
στο νερό. Στον Κάλαµο και τον Καστό που δεν έχουµε υπαλλήλους ανέλαβε ένας άνθρωπος -που είχε µπλοκάκι
φυσικά ο άνθρωπος- και µάζευε τα σκουπίδια και στον Κάλαµο και στον Καστό ή στο βιολογικό του Νυδριού τον
καινούργιο από πρόπερσι, βάλαµε έναν άνθρωπο να επιβλέπει γιατί η Υπηρεσία µας δεν είχε τη δυνατότητα· αν
αυτό συνιστά ιδιωτικοποίηση· η επιστήµη σηκώνει τα χέρια. Εµείς δεν αναφερθήκαµε και στην εισήγησή µου για
τέτοια θέµατα, εµείς αναφερθήκαµε για θέµατα που έχουν να κάνουν µε το ότι κοµµάτια ολόκληρα παραδίδονται µε
εργολαβίες διαγωνιστικών διαδικασιών σε ιδιώτες. Πως θα φανταζόσασταν ας πούµε εσείς την αποκοµιδή· που
είναι µια πλευρά της καθαριότητας, να τη δίναµε; Βεβαίως, ο κύριος ∆ήµαρχος το είπε κάποια στιγµή, εγώ θέλω να
το τονίσω, ότι τώρα, αυτή τη στιγµή, η προηγούµενη κακή Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που έκανε 8.500 µόνιµες
προσλήψεις µετά από 12 χρόνια, από 10 χρόνια (συγγνώµη) και που έχουµε και 20 µόνιµους εδώ στη Λευκάδα,
στην καθαριότητα και είναι ένα πολύ µεγάλο αβαντάζ αυτό για τη νέα ∆ηµοτική Αρχή να µπορεί να σταθεί στα πόδια
της τουλάχιστον στο κοµµάτι της αποκοµιδής. Η προηγούµενη κακή Κυβέρνηση λοιπόν που επίσης ολοκληρώθηκε
ο διαγωνισµός και τώρα θα πάρουµε ένα χηµικό µηχανικό και έναν οικονοµολόγο· που έχουµε τέσσερις βιολογικούς
και έχουµε έναν χηµικό µηχανικό µόνο ο οποίος είναι και ∆ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας… Αυτά λοιπόν που τα
έκανε, όλα τα κακά που έκανε η προηγούµενη Κυβέρνηση, εµένα δε µε αφορούν. Εγώ στέκοµαι πολύ απλά σε µία
διάταξη νόµου· που όσο και αν προσπαθούν ορισµένοι να την αποφύγουν δεν µπορούν, το ποτήρι θα το πιουν. Θα
πρέπει δηλαδή να σηκώσουν το χέρι και να ψηφίσουν, αν θέλουν αυτή την κατάσταση ή δεν τη θέλουν.
Επειδή µπήκε και ένα θέµα για το δεµατοποιητή, να πω το εξής: Το καλοκαίρι του ’18, όταν έπρεπε να
λειτουργήσει ο δεµατοποιητής τότε, ήµασταν έτοιµοι, η Υπηρεσία εδώ είναι ζωντανή, τους ίδιους ανθρώπους έχει,
δεν άλλαξε, οι ίδιοι είναι. Οι τρεις ή οι τέσσερις εργαζόµενοι που χρειάζονταν, γιατί εµείς δε δουλεύουµε µε τους
όρους που µπορεί να δουλεύει ένας ιδιώτης, δηλαδή εκείνος που έχει την τσάπα να κάνει και τον τσαπαδόρο και
µετά να κατεβαίνει και να δουλεύει και το µηχάνηµα και µετά να πηγαίνει και να το ξαναφορτώνει και δε ξέρω τι
άλλο, γιατί στους ∆ήµους τουλάχιστον υπάρχουν ορισµένα στάνταρ που δουλεύουµε (όπως και σ’ όλο το δηµόσιο),
εποµένως τι κάναµε; Κάναµε µία διαγωνιστική διαδικασία και βγήκε ο µειοδότης. ∆εν κατάλαβα. Η αναφορά λοιπόν
-επαναλαµβάνω- που κάνουµε εµείς δεν έχει να κάνει µ’ αυτό, αν είχαµε εργαζόµενους… Αυτό θα το συναντήσουµε
µπροστά µας µε τη ΜΟ.Π.Α.Κ.. Εάν εµείς έχουµε 15 περίπου εργαζόµενους που χρειάζεται η ΜΟ.Π.Α.Κ. (τότε, όταν
θα είναι έτοιµη µετά από 2,5-3 χρόνια, να είµαστε καλά), τους εκπαιδεύεις ένα διάστηµα και δε χρειάζεται να κάνεις
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διαγωνισµό και να το πάρει ιδιώτης. Αν δεν τους έχεις αυτούς τους εργαζόµενους, τι θα κάνεις µε τη ΜΟ.Π.Α.Κ.;
Προφανώς, θα κάνεις διαγωνισµό και θα το πάρει κάποιος ιδιώτης να το δουλέψει, γιατί αν δεν το πάρει θα το
κλείσουµε και δε θα δουλεύει. Είναι τόσο απλό.
Εποµένως, σε όλα τα πράγµατα, επαναλαµβάνω, σε όλα τα πράγµατα πρέπει να ξεκαθαρίσει στο µυαλό
πολλών -κάποιοι δε θέλουν να τους ξεκαθαρίσει το µυαλό γιατί εντάξει, είναι επιλογή τους, αυτό θέλουν να λένε, να
το επαναλαµβάνουν κ.λπ.- τι σηµαίνει εν τέλει «ιδιωτικοποίηση» σ’ αυτό τον τόπο, γιατί ούτε λίγο, ούτε πολύ, αν
ερχόταν κάποιος από κανέναν πολίτη και δεν είχε ιδέα ούτε για τη Λευκάδα, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τη γη, τι
θα καταλάβαινε; Θα καταλάβαινε απ’ τις τοποθετήσεις ορισµένων ότι τελικά ό,τι κακό έχει γίνει σ’ αυτό τον τόπο απ’
το 1864 που εν πάση περιπτώσει υπάρχουµε ως Λευκάδα (λέω το ’64 και όχι το ’21, καταλαβαίνετε γιατί), απ’ την
ένωση των Επτανήσων, το πιο καταστροφικό κοµµάτι ας πούµε ∆ηµοτικής Αρχής ήταν η προηγούµενη ∆ηµοτική
Αρχή και ο µεγαλύτερος καταστροφέας ο οµιλών. Εντάξει, εµένα δε µε νοιάζουν οι εµµονές ορισµένων, αντέχω,
µπορεί να λένε όσο θέλουν, αλλά θέλω να παρακαλέσω ότι εδώ δεν ερχόµαστε για να βγάζουµε ας πούµε τις
προσωπικές… Τοποθετούµαστε πολιτικά, λέµε την άποψή µας, καλή, κακή, σεβαστή… Αυτό το συνεχές
προσωπικό… Εντάξει, στόχος ο ∆ρακονταειδής. Βαράτε αδέρφια, εγώ εδώ είµαι, όρθιος, βαράτε όσο θέλετε. ∆εν
κοιτάζω εσένα ∆ήµαρχε, δε λέω ότι µε βαράς εσύ, απλώς έτυχε το βλέµµα µου να πάει σε εσένα. Κλείνω µε το
εξής: Έγιναν δύο προτάσεις εκτός απ’ αυτή, η πρόταση που καταθέτει η Λαϊκή Συσπείρωση -αν την κατάλαβα καλά,
κύριε Βερροιώτη διορθώστε µε- είναι η δεύτερη παράγραφος, δηλαδή τι λέει; Ότι να µην υλοποιήσουµε το νόµο, ότι:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει µία απόφαση και αυτό το νόµο ο οποίος είναι σε ισχύ -προφανώς είναι σε ισχύ, το
συγκεκριµένο άρθρο εννοώ του νόµου που αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις- να µην το…» Αυτό, κύριε Βερροιώτη
εµπεριέχεται µέσα εδώ… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Καλά, το ξέρω κύριε Βερροιώτη µου, εντάξει τώρα, να
κάνεις και εσύ τη γυµναστική σου, δεν έχω πρόβληµα, αλλά εγώ λέω όµως στο Σώµα να καταλάβει, γι’ αυτό το
εξηγώ, εσύ καταλαβαίνεις και πολύ καλά µάλιστα. Υπάρχει και η πρόταση του κυρίου Γληγόρη την οποία τη
διάβασε, η οποία το ένα σκέλος της το καταλαβαίνω απολύτως και καλύπτεται, γιατί το να ζητάµε πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού είναι προφανές, αναφέρεται και µέσα στην εισήγηση, τ’ άλλο το κοµµάτι τώρα για τη µελέτη
κ.λπ., εκεί θα συµφωνήσω νε τον κύριο Βερροιώτη, δε χρειάζεται να κάνεις µελέτη ας πούµε για να ιδιωτικοποιήσεις
ή να µην ιδιωτικοποιήσεις. Εποµένως, εµείς, εγώ δηλαδή κλείνοντας λέω ότι η εισήγηση µένει ως έχει απ’ τη δική
µας τη µεριά, δεδοµένου ότι -ανεξαρτήτως του αν δε θέλει ο κύριος Βερροιώτης να το εκφράσει έτσι, η µεν πρόταση
του κυρίου Βερροιώτη και της Λαϊκής Συσπείρωσης εµπεριέχεται εδώ µέσα µε σαφήνεια, µε την δε άλλη πρόταση,
στο ένα σκέλος της, για τις προσλήψεις µονίµων ευχαρίστως να το βάλουµε και στο κείµενο αν θέλετε, αλλά τώρα
να κάνουµε µελέτη για να ιδιωτικοποιήσουµε δε συµφωνούµε.
Πρόεδρος: Ψηφοφορία. Υπάρχουν τρεις προτάσεις… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Τελειώσαµε. Ο κύριος
∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Έλειψα για δύο λεπτά και δεν κατάλαβα ότι είχαν ολοκληρώσει όλοι τις τοποθετήσεις τους, τις
δευτερολογίες τους. Θα πω πρώτα απ’ όλα ότι αυτά που ακούστηκαν περί οµάδων, περί Αντιδηµάρχων είναι
αχρείαστες εκφράσεις και τοποθετήσεις, δε νοµίζω ότι ταιριάζουν σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ο κάθε ∆ηµοτικός
Σύµβουλος είναι ελεύθερος να ψηφίζει κατά συνείδηση και όπως εκφράζεται και όπως αισθάνεται.
Σε σχέση µε τη ΜΟ.Π.Α.Κ. που ανέφερε ο κύριος ∆ρακονταειδής, µε το αν θα έχουµε ή δε θα έχουµε
προσωπικό να τη λειτουργεί, θα πω ότι είναι µία απ’ τις ελλείψεις της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης, γιατί
το κόστος λειτουργίας σε όσες αντίστοιχες µονάδες έχει προβλεφθεί και µία περίοδο λειτουργίας απ’ τον όποιον
ανάδοχο· είναι πολύ χαµηλότερο.
Τώρα, όσον αφορά αυτό καθαυτό το θέµα το θέµα που συζητάµε, εντάξει, κύριε Γληγόρη, νοµίζω ότι όταν
κουβεντιάζουµε 2-2,5 ώρες µία εισήγηση όχι της ∆ηµοτικής Αρχής, αλλά ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου, είναι λίγο
ανφέρ εµβόλιµα την τελευταία στιγµή να κάνουµε µία πρόταση χωρίς να έχει συζητηθεί ουσιαστικά. Θα µπορούσατε
να την είχατε βάλει απ’ την αρχή, δικαίωµά σας, δεν το συζητώ, για να µπορέσουµε και όλοι να διαµορφώσουµε
άποψη και να µπορέσουν και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, γιατί τώρα δε νοµίζω κανένας πλην απ’ την παράταξη τη δική
σας -που είµαι σίγουρος ότι την έχετε συζητήσει- να µπορεί επί της ουσίας να τοποθετηθεί.
Όσον αφορά τη ∆ηµοτική Αρχή εγώ θα πω δύο-τρία πράγµατα, ότι είναι δέσµευση δική µου και της
∆ηµοτικής Αρχής, γιατί ακούστηκε ότι µπορεί το προσωπικό του ∆ήµου να µπει κάτω απ’ την οµπρέλα ιδιώτη ή να
µην υπάρχει αντικείµενο για τη θέση και να απολυθεί· ότι κανένας µα κανένας δηµοτικός υπάλληλος δεν πρόκειται
να αποχωρήσει απ’ το ∆ήµο ως πλεονάζων προσωπικό. Αυτό να καταγραφεί και είναι δέσµευση αυτή. Απ’ την άλλη
µεριά δέσµευση είναι το ότι η ∆ηµοτική Αρχή θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειµένου να βελτιώσει τις παρεχόµενες
Υπηρεσίες προς τους δηµότες. Να µην επαναληφθώ, είπαµε ότι θα γίνει µία σειρά ενεργειών για την καλύτερη, για
τον εξορθολογισµό και τη λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων και διευθύνσεων και από κει και µετά αν φανεί η
αναγκαιότητα για τη δροµολόγηση κι άλλων λύσεων, η ∆ηµοτική Αρχή θα τις φέρει αυτές τις λύσεις τεκµηριωµένα,
και κύριε ∆ρακονταειδή, 20 άτοµα δεν έχουµε, 14 έχουµε. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) 20 θα πάρετε τώρα κύριε ∆ήµαρχε, µε συγχωρείτε, 14 πήρατε τώρα
και επειδή το ΑΣΕΠ είχε κάποια θέµατα (…)…
Πρόεδρος: Να ολοκληρώσουµε. Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία. Υπάρχουν τρεις προτάσεις. Η µία του εισηγητή,
κυρίου ∆ρακονταειδή, του κυρίου Γληγόρη και του κυρίου Βερροιώτη. Αρχίζω µε την πρόταση του κυρίου
∆ρακονταειδή…
Βερροιώτης: Να πω λίγο; Επειδή εκφράσαµε εκ διαµέτρου αντίθετη άποψη σχετικά µε το κείµενο και της
εισήγησης και την εισηγητική τοποθέτηση, γι’ αυτό δεν έχει και νόηµα να τη θέσουµε προς ψηφοφορία. Μ’ αυτή την
έννοια το λέω, θα είναι συνολικά αντίθετη, δεν είναι επιπλέον στο α-β, που λέει «εισηγούµαι» κ.λπ.. Γι’ αυτό.
Μπορούµε να την καταθέσουµε, να υπάρχει µετά στα πρακτικά αλλά εκ των υστέρων.
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Πρόεδρος: ∆ηλαδή, δε θα µπει σε ψηφοφορία. Τελειώσαµε. Υπέρ της πρότασης του εισηγητή, κυρίου
∆ρακονταειδή; Ο κύριος Σέρβος, ο κύριος Χαλικιάς, ο κύριος ∆ρακονταειδής, ο κύριος Περδικάρης, ο κύριος
Γληγόρης και ο κύριος Ζαβιτσάνος. Κατά; Ο κύριος Γαζής, ο κύριος…
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Πρόεδρε, στη διαδικασία.
Πρόεδρος: Πέστε µου.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) Επειδή έχουµε δύο προτάσεις για ψηφοφορία, (………..)…
Πρόεδρος: ∆ε θα αναγκαστείτε να ψηφίσετε… (……ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Η δεύτερη πρόταση, ορίστε, η
πρόταση του κυρίου Γληγόρη, ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Η κυρία Ρεκατσίνα, ο κύριος Γαζής Νικόλαος, ο κύριος
Γληγόρης Κωνσταντίνος, ο κύριος Μελάς και ο κύριος Λάζαρης. Κατά της πρότασης… (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Υπάρχει, πρέπει να καταγραφούν τα κατά και τα όχι, και των δύο προτάσεων πρέπει να
καταγραφούν, και των δύο προτάσεων. Ο κύριος Γαζής, ο κύριος Σολδάτος, ο κύριος Γιαννιώτης, η κυρία Βλάχου, η
κυρία Μαργέλη, ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος, ο κύριος Ζουριδάκης, ο κύριος Βερύκιος, ο κύριος Αργυρός, ο
κύριος Τυπάλδος, ο κύριος Τσιρογιάννης, η κυρία Κατωπόδη, ο κύριος Λύγδας, ο κύριος Λιβιτσάνος, Ρόκκος, ο
κύριος Βικέντιος, ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος και ο κύριος Σκληρός. Κατά της πρότασης του κυρίου Γληγόρη;
Πρέπει να ακουστούν όλα… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Όλα µαζί είναι, κατά ήταν όλα, κατά και των δύο
εννοώ.
∆ρακονταειδής: Όχι, εµείς την πρόταση του κυρίου Γληγόρη, επειδή έχει το σκέλος (……εκτός µικροφώνου…..)
(………..)…
Πρόεδρος: Απέχει.
∆ρακονταειδής: (…..Εκτός µικροφώνου……) (….)…
Πρόεδρος: Και οι άλλοι τι είναι; Είναι κατά, κατά είναι. Στην παράταξη του κυρίου Γληγόρη, η παράταξη του κυρίου
∆ρακονταειδή απέχει.
(…..ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, εσείς είπατε ότι «απέχω». Το είπατε.
(……ασαφής διάλογος……)»

Το ανωτέρω πρακτικό πήρε αρ. 386/19.
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Τα παρόντα µέλη
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