Ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Καισαριανής
Ενάντια στο «Αναπτυξιακό» νοµοσχέδιο
Η Κυβέρνηση της Ν∆ µε συνοπτικές διαδικασίες εκχωρεί στους εργολάβους τη Συλλογή
Απορριµµάτων, την καθαριότητα ∆ηµοτικών Κτηρίων, την συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού και
Πρασίνου, µε το λεγόµενο «αναπτυξιακό» νοµοσχέδιο που ψηφίζει αυτές τις µέρες στην Βουλή.
Με το άρθρο 179 δίνει την δυνατότητα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο «κατά την κρίση του» και χωρίς
αυξηµένη πλειοψηφία ή αιτιολόγηση να εκχωρεί σε ιδιώτες τη συλλογή και µεταφορά στερεών
αποβλήτων, την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, τη συντήρηση
πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού.
Η κυβέρνηση της Ν∆ αξιοποιεί το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο που δεν το αναίρεσε φυσικά ούτε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το πάει παραπέρα, εντάσσοντας τοµείς που βρίσκονται στο στόχαστρο
διείσδυσης των επιχειρηµατικών οµίλων, όπως είναι η Αποκοµιδή και ∆ιαχείριση Απορριµµάτων,
ο Ηλεκτροφωτισµός, που ως τοµέας δένεται µε τις αντιδραστικές εξελίξεις στην Ενέργεια και
τους επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς στις ΑΠΕ, το Πράσινο που συνοδεύεται µε την
επιχειρηµατική εκµετάλλευση των ελεύθερων χώρων, τη ∆ηµόσια Γη κλπ..
Μεγάλο µέρος των Καλλικρατικών ∆ήµων και όχι µόνο, έχουν ήδη παραχωρήσει την
αρµοδιότητα της αποκοµιδής της καθαριότητας σε εργολάβους και τα τέλη και οι φόροι
ανεβαίνουν, πάρα τους ισχυρισµούς της κυβέρνησης, και η διαχείριση των απορριµµάτων ανά
την χώρα έχει γίνει ένα «άλυτο κουβάρι» που απειλεί περιβάλλον και δηµόσια υγεία.
Αυτοί που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι εργολάβοι. Είναι αυτοί που απολαµβάνουν ζεστό χρήµα
από την τσέπη των δηµοτών και τα ταµεία των ∆ήµων πατώντας σταθερά στα φτηνά µεροκάµατα
των εργαζοµένων που απασχολούν, µε απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς και εκµετάλλευσης,
χωρίς µέτρα προστασίας ζωής και υγείας τους
Ένα είναι βέβαιο. Η ιδιωτικοποίηση αυτών των κρίσιµων τοµέων θα αφήσει τους ∆ήµους πολύ
γρήγορα γυµνούς από τέτοιες κρίσιµες υποδοµές. Στο όχι πολύ µακρινό µέλλον οι δηµότες θα
γίνουν αποδέκτες του ωµού εκβιασµού εργολάβων και δηµοτικών αρχών που θα πιέζουν ενιαία
ώστε να απογειωθούν τέλη και φόροι για αυτές τις υπηρεσίες και όχι µόνο.
Καλούµε τους εργαζόµενους, τους νέους, τους µαζικούς φορείς και λαϊκά στρώµατά της
πόλης να αντιπαλέψουν την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων.
Να απαιτήσουν την απόσυρση του νοµοσχεδίου έκτρωµα που βάζει στον Προκρούστη της
κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων ότι έχει αποµείνει από τα εργατικά λαϊκά
δικαιώµατα και στο γύψο τα Συνδικάτα.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στους
∆ήµους και των εργαζοµένων του δήµου µας, απέναντι στις αντιδραστικές ρυθµίσεις που φέρνει
η κυβέρνηση στη Βουλή µέσω από το περιβόητο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά απο διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των
δηµοτικών συµβούλων θέτει σε ψηφοφορία το ψήφισµα της «Λαικής Συσπείρωσης
Καισαριανής» όπως κατατέθηκε το οποίο και

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους δεκαπέντε (15) υπέρ κια δέκα (10) κατά των Παραγυιού Άννα, Κουφού Σταυρούλα ,
Αλεξόπουλου Σπυρίδων, Βούρλου Μαρίας, Φασκιώτη Γεώργιου, Τσιροζίδη Ιωάννη , Καλαλή
Εµµανουήλ, Γαβρίλη Αγγελική, Κοτσέλλη Εµµανουήλ, Χατζησάββα Μηνά και µία (1) ψήφο
λευκή του Μαζαράκη Ευγένιου.

