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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑ∆Α Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 

της 5ης συνεδρίασης 
 

Ηµεροµηνία επίδοσης της 008647 
πρόσκλησης στα µέλη του ∆.Σ η 24/2/2017 

 
Αριθ. απόφασης :  106 
Περίληψη απόφασης : 
Ψήφισµα για το Πρόγραµµα των κοινωνικών δοµών Άµεσης Αντιµετώπισης 
της φτώχιας 
 

Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 2 Μαρτίου 2017 
 

Τ Α   Μ Ε Λ Η 
 1) Γαρδέλης Επαµεινώνδας        (Πρόεδρος)     22) Φραγκάκη Αικατερίνη        (Μέλος) 
 2) Κουτσουβέλης ∆ηµήτριος       (Αντιπρόεδρος) 23) Τσίγκας Ευθύµιος           (Μέλος) 
 3) Κοροµπίλης Ιωάννης           (Γραµµατέας)   24) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος) 
 4) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        25) Κόνιαρης Πέτρος            (Μέλος) 
 5) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        26) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος) 
 6) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        27) Βλάχου - Σταµατάκη Ελένη   (Μέλος) 
 7) Βραχνός  Παναγιώτης          (Μέλος)        28) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος) 
 8) Σµυρνής ∆ηµήτριος            (Μέλος)        29) Γιαννακάκος Ηλίας          (Μέλος) 
 9) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        30) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος) 
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) ∆ιακολιού Μαίρη            (Μέλος) 
11) Κάββαλος Νικόλαος            (Μέλος)        32) Κούκουζας Πέτρος           (Μέλος) 
12) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Μέλος)        33) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος) 
13) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        34) Βλάχος Σπυρίδων            (Μέλος) 
14) Καρλαύτης ∆ηµήτριος          (Μέλος)        35) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος) 
15) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        36) Καρανάσιου Μαρία           (Μέλος) 
16) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        37) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος) 
17) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        38) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος) 
18) Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας    (Μέλος)        39) Κλαπάκης ∆ορύλαος          (Μέλος) 
19) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        40) Κατσούγκρη ∆έσποινα        (Μέλος) 
20) Ρώτας Κων/νος                (Μέλος)        41) Σπυρόπουλος Αναστάσιος     (Μέλος) 
21) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος) 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα ο ∆ήµαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν 
παρών 
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Γιαννακάκος Ηλίας, 
Ιατρίδης Γεώργιος, Ιωάννου Αικατερίνη, Καρανάσιου Μαρία, Κατσούγκρη 
∆έσποινα, Κλαπάκης ∆ορύλαος, Κοροµπίλης Ιωάννης, Σπυρόπουλος 
Αναστάσιος, Ψάλτη Αικατερίνη 
Κατά την συζητηση του παρόντος θέµατος δεν παρέστη ο κ. Κουτσουβέλης 
∆ηµήτριος 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, τίθεται για συζήτηση 
το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα που αφορά : «Ψήφισµα για το Πρόγραµµα 
των κοινωνικών δοµών Άµεσης Αντιµετώπισης της φτώχιας» 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα  

 
Εγκρίνει τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος ως 
κατεπείγοντος συναινούντος ως προς την πρόταξη αυτού πριν τη συζήτηση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφέρει τα 
εξής: 
 
 
Ψήφισµα για το Πρόγραµµα των κοινωνικών δοµών Άµεσης 
Αντιµετώπισης της φτώχιας 
 
 
Tο Πρόγραµµα των κοινωνικών δοµών Άµεσης Αντιµετώπισης της φτώχιας 
έχει πλέον καταργηθεί για όλους τους ∆ήµους ανά την χώρα, εξαιτίας της 
ολιγωρίας της Κυβέρνησης στην υπογραφή των προγραµµατικών Συµβάσεων 
των εργαζοµένων. 
 
Αποτέλεσµα αυτής της κυβερνητικής επιλογής είναι να κλείσουν όλες οι 
σχετικές δοµές και άνθρωποι που ανήκουν  σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες 
αφήνονται κυριολεκτικά στο δρόµο ενώ οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν πλέον 
το φάσµα της ανεργίας και συνεπώς κίνδυνο στην ίδια την αστική τους 
ύπαρξη και µάλιστα σε εποχή κοινωνικοοικονοµικής και ανθρωπιστικής 
κρίσης. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµαρουσίου: δηλώνει απερίφραστα την αντίθεση του 
στο κλείσιµο των δοµών Άµεσης Αντιµετώπισης φτώχιας και δηλώνει ότι θα 
σταθεί στο πλευρό των εργαζοµένων που σήµερα χάνουν τη δουλειά τους. 
 
∆ιεκδικεί την κατάργηση της οµηρίας των εργαζοµένων που απασχολούνται 
στις δοµές αυτές. 
 
Απαιτεί τη συνέχιση της λειτουργίας των δοµών µε αποκλειστικά κρατική 
χρηµατοδότηση ώστε να µην τίθενται υπό την οικονοµική εξάρτηση της ισχύος 
ή µη των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε 
υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ 
των µελών του Σώµατος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Εγκρίνει το ψήφισµα για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος 
της παρούσης. 
 
 
Ψήφισµα για το Πρόγραµµα των κοινωνικών δοµών Άµεσης 
Αντιµετώπισης της φτώχιας 
 
 
 
Tο Πρόγραµµα των κοινωνικών δοµών Άµεσης Αντιµετώπισης της φτώχιας 
έχει πλέον καταργηθεί για όλους τους ∆ήµους ανά την χώρα, εξαιτίας της 
ολιγωρίας της Κυβέρνησης στην υπογραφή των προγραµµατικών Συµβάσεων 
των εργαζοµένων. 
 
 
Αποτέλεσµα αυτής της κυβερνητικής επιλογής είναι να κλείσουν όλες οι 
σχετικές δοµές και άνθρωποι που ανήκουν  σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες 
αφήνονται κυριολεκτικά στο δρόµο ενώ οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν πλέον 
το φάσµα της ανεργίας και συνεπώς κίνδυνο στην ίδια την αστική τους 
ύπαρξη και µάλιστα σε εποχή κοινωνικοοικονοµικής και ανθρωπιστικής 
κρίσης. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµαρουσίου: δηλώνει απερίφραστα την αντίθεση του 
στο κλείσιµο των δοµών Άµεσης Αντιµετώπισης φτώχιας και δηλώνει ότι θα 
σταθεί στο πλευρό των εργαζοµένων που σήµερα χάνουν τη δουλειά τους. 
 
 
∆ιεκδικεί την κατάργηση της οµηρίας των εργαζοµένων που απασχολούνται 
στις δοµές αυτές. 
 
 
Απαιτεί τη συνέχιση της λειτουργίας των δοµών µε αποκλειστικά κρατική 
χρηµατοδότηση ώστε να µην τίθενται υπό την οικονοµική εξάρτηση της ισχύος 
ή µη των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 
 
 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 
 
Εκδόθηκε η µε αριθµό 106/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Γαρδέλης Επαµεινώνδας 1.Κόκκαλης Βασίλειος, 

2.Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, 3.Πέππας 
Νικόλαος, 4.Βραχνός  Παναγιώτης, 
5.Σµυρνής ∆ηµήτριος, 6.Κάββαλος 
Ευάγγελος, 7.Σταθούλης Σπυρίδων, 
8.Κάββαλος Νικόλαος, 9.Λέκκα-
Καλαντζάκη Ελένη, 10.Τσιπουράκης 
Στέφανος, 11.Καρλαύτης ∆ηµήτριος, 
12.Ζήκος Γεώργιος, 13.Χαλιώτη 
Ειρήνη-Μαρία, 14.Κατσιγιάννης 
Επαµεινώνδας, 15.Ρώτας Κων/νος, 
16.Αντωνόπουλος Κων/νος, 
17.Φραγκάκη Αικατερίνη, 18.Τσίγκας 
Ευθύµιος, 19.Βελλής Αθανάσιος, 
20.Κόνιαρης Πέτρος, 
21.Παπαδόπουλος Μιχαήλ, 
22.Βλάχου - Σταµατάκη Ελένη, 
23.Μαγιάκης Ελευθέριος, 
24.∆ιακολιού Μαίρη, 25.Κούκουζας 
Πέτρος, 26.Βλάχος Κων/νος, 
27.Βλάχος Σπυρίδων, 28.Σαγρής 
Παναγιώτης, 29.Φωτόπουλος 
Αθανάσιος, 30.Καρλατήρα Μαρία 

 


