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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης/30-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 46/2019 
 
ΘΕΜΑ: 
 

Ψήφισμα κατά της αναθεώρησης του άρθρου 179 και του 
αναπτυξιακού νομοσχεδίου. 

 
    Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 343/23-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -15- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τράντα Ιωάννα 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία 
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Μανώλας Αριστείδης   
15 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος 1 Μυλωνά Κατίνα 
2 Κουκάλης Ζήνων 2 Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου 1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
2 Πούλιος Αθανάσιος- Καταφυγίου   
    

  
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
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        Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου τα παρακάτω: 

Ο σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ (ΣΥΠΟΤΑ) Νομού Κοζάνης απέστειλε στο δήμο 
την ακόλουθη επιστολή:  

Αγαπητέ πρόεδρε του ΔΣ, Αγαπητέ Δήμαρχε 
σε εκτέλεση της υπ.αρ.28  απόφασης του ΔΣ του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης και της 
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ζητούμε από το ΔΣ του Δήμου 
να καταδικάσει την πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ το  "Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο" και ιδιαίτερα το άρθρο 
179. 
Με βάση το άρθρο 179 ξεπουλιούνται οι Δημόσιες Υπηρεσίες των δήμων. Οδηγούνται 
σε αφανισμό οι επαρχιακοί δήμοι οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι ή δεν διαθέτουν 
καν προσωπικό σε υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, το πράσινο, ο ηλεκτροφωτισμό. 
Με βάση το άρθρο 179, αντί να προταθεί να στελεχωθούν οι δήμοι με μόνιμο 
προσωπικό (η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τους ΚΑΠ) , προτείνεται η ανάθεση σε 
ιδιώτες με το κόστος να καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη! Δηλαδή περιοχές 
όπως αυτές των δήμων μας που κάνουν πρωταθλητισμό στην ανεργία και σύντομα 
και στην αποβιομηχάνιση, θα βαρύνουν τους πολίτες με τετραπλάσια και 
πενταπλάσια τέλη! 
Οι δήμοι οδηγούνται σε αφανισμό με τελικό σκοπό την ιδιωτικοποίηση κάθε δημόσιου 
αγαθού. Ήδη η κυβέρνηση υπαναχώρησε (προσωρινά;) στην πρόθεση της να 
καταργήσει τελείως τους ΚΑΠ και οι δήμοι να μετατραπούν σε φορολογικούς 
μηχανισμούς επιβιώνοντας από τους φόρους που παράγονται στην περιοχή τους 
(ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, Φόρο εισοδήματος). Ακόμα και μελέτη του ινστιτούτου Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης έδειξε τον παραλογισμό αυτής της πρόθεσης που θα οδηγήσει σε 
θάνατο τους δήμους φτωχών περιοχών. 
Ας είμαστε ειλικρινείς: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον πόλεμο και τον αφανισμό των 
ΟΤΑ Α' βαθμού. 
Τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να επιλέξουν μεριά: 
ή με την στελέχωση των δήμων με προσωπικό ικανό ποσοτικά και ποιοτικά να 
υπηρετήσει τους πολίτες ή το ξεπούλημα κάθε υπηρεσίας με σκοπό τον πλουτισμό 
ολίγων και την φτωχοποίηση των πολιτών. 
Εμείς έχουμε επιλέξει ήδη μεριά. 
Είμαστε βέβαιοι πως θα σας βρούμε σύμμαχους στην υπεράσπιση των Δήμων. 

Μετά από αυτά ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφανθεί για την έκδοση 
ψηφίσματος για το θέμα που θέτει ο ΣΥΠΟΤΑ Νομού Κοζάνης.  

Τον λόγο έλαβε η Δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Γκαμπράνη η οποία ανέφερε ότι 
θα ψηφίσει θετικά για την υιοθέτηση του συγκεκριμένου ψηφίσματος και προσέθεσε 
ότι η δεινή κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
θέμα γενικότερων πολιτικών που τις κατευθύνει το μεγάλο κεφάλαιο και οι 
καπιταλιστικές πρακτικές του.  
       Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και 
τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 την έκδοση ψηφίσματος κατά του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, ως 
κατωτέρω:  

Ψήφισμα κατά του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου 
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του, καταδικάζει και ζητάει την 

άμεση απόσυρση όλων των αντεργατικών διατάξεων του αναπτυξιακού νομοσχέδιου 
και ιδιαίτερα του άρθρου 179 που εκχωρεί τις δημόσιες υπηρεσίες στους ιδιώτες και 
ιδιαίτερα των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και της 
υπηρεσίας πρασίνου. Ενός άρθρου που κατατέθηκε εν αγνοία και χωρίς την συναίνεση 
των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους 
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εργαζόμενους όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες 
με δεδομένη την αύξηση του ύψους των τελών που θα καλούνται να καταβάλλουν.   

 Επίσης ζητάει την άμεση κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων 
προκειμένου να καλυφθούν τα κενά σε προσωπικό σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες 
όπως επίσης και την μονιμοποίηση των συμβασιούχων που εργάζονται στους Δήμους 
και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό 31 Οκτωβρίου 2019 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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