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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 «Καβγάς» για το… «Urban»!

Παρέμβαση του αντιδημάρχου Κ. Κατσαρού για την επιστολή του Στρ. Γεωργούλα στο Γ. Μουζάλα για
το πρόγραμμα «Urban» και ανταπάντηση του επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου»!

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 08|04|2016 23:52

Την απάντηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κώστα Κατσαρού προκάλεσε η προ ημερών
παρέμβαση του επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου» Στράτου Γεωργούλα σε ό,τι αφορά την προοπτική χρηματοδότησης του
Δήμου Λέσβου για τη δημιουργία κέντρου ασυνόδευτων παιδιών από το πρόγραμμα «Urban». Ο κ. Γεωργούλας είχε στείλει
επιστολή στον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ζητώντας εξηγήσεις για το αν το Υπουργείο τού είχε «υποδείξει»
πράγματι φορείς και καθηγητές για τη δημιουργία σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη διεκδίκηση και
διαχείριση ενός ποσού πολύ μεγάλου.

Την απάντηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κώστα Κατσαρού προκάλεσε η προ ημερών
παρέμβαση του επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου» Στράτου Γεωργούλα σε ό,τι αφορά την προοπτική χρηματοδότησης του
Δήμου Λέσβου για τη δημιουργία κέντρου ασυνόδευτων παιδιών από το πρόγραμμα «Urban». Ο κ. Γεωργούλας είχε στείλει
επιστολή στον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ζητώντας εξηγήσεις για το αν το Υπουργείο τού είχε «υποδείξει»
πράγματι φορείς και καθηγητές για τη δημιουργία σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη διεκδίκηση και
διαχείριση ενός ποσού πολύ μεγάλου.

Κι αυτό γιατί η εισήγηση της δημοτικής αρχής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είχε αφήσει, κατά την εκτίμηση του κ.
Γεωργούλα, να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Η δημοτική αρχή, απαντώντας σε αυτές τις αιτιάσεις που προωθήθηκαν στον ίδιο τον
υπουργό, χαρακτήρισε «δικά του συμπεράσματα» τα όσα ισχυρίζεται ο επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου», που κάνουν κακό
στο Δήμο Λέσβου, που επιχειρεί να διεκδικήσει πόρους από το εν λόγω πρόγραμμα, με το Στράτο Γεωργούλα όμως την
Πέμπτη το απόγευμα να… επανέρχεται με νέες βολές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Λέσβου υπέβαλε πρόταση προς χρηματοδότηση ύψους 5.986.043 (συγχρηματοδότηση 80% -
20%) στο ΕΤΠΑ για τη δημιουργία κέντρου ασυνόδευτων παιδιών και συγκεκριμένα στην Αρχή «Urban Innovative Actions»,
που αποτελεί ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή με έδρα το Calais της Γαλλίας. Όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.
Κατσαρός, «για την αύξηση των πιθανοτήτων χρηματοδότησης, επιλέχθηκαν φορείς-εταίροι με πρωτοβουλία του Δήμου
Λέσβου με διεθνή εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα ιδίου μεγέθους καθώς και παρουσία στις δομές πρώτης υποδοχής
στο νησί», συμπληρώνοντας ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορεί να
συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα, δεσμεύτηκε γραπτώς τόσο για την υποστήριξη της πρότασης όσο και για την
κάλυψη του 20% (482.267,08 €) της ίδιας συμμετοχής του Δήμου.  

«Υπονομεύετε προσπάθειες» 

«Θεωρούμε την ενέργεια αυτή του συντοπίτη μας αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γ. Μουζάλα
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«Θεωρούμε την ενέργεια αυτή του συντοπίτη μας αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γ. Μουζάλα
ιδιαίτερα θετική που αφορά έναν σοβαρό κοινωνικό τομέα. Τα όσα ανακριβή αναφέρει ο κ. Γεωργούλας στην επιστολή του
αποτελούν δικά του συμπεράσματα, που χρησιμοποιεί για να αντιπολιτευθεί τη δημοτική αρχή αλλά και την κυβέρνηση.

Αλλά στη σπουδή του, αδιαφόρησε για τον κίνδυνο δημιουργίας δυσμενών εντυπώσεων που μπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά τους αρμόδιους για την ένταξη ή μη της πρότασης του Δήμου Λέσβου, που θα κριθεί σε ανταγωνιστικό
περιβάλλον με προτάσεις άλλων Δήμων μέχρι τον Αύγουστο του 2016…», σχολίασε χαρακτηριστικά στην απάντησή του ο
κ. Κατσαρός, καταλήγοντας πως είναι… «κατανοητή» η αντιπολιτευτική του διάθεση, αρκεί να «μη φτάνει να υπονομεύει
προσπάθειες που μόνο στόχο έχουν το καλό του νησιού μας».

 

Και ανταπάντηση Γεωργούλα 

Ο κ. Γεωργούλας να θυμίσουμε ότι στην επιστολή του προς τον κ. Μουζάλα ρωτούσε -αναμένοντας ως σήμερα μία
απάντηση- αν στη διαδικασία κατάθεσης ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων-κονδυλίων και πριν από τη λήξη
της ημερομηνίας τελικής κατάθεσης εκείνος «καθοδήγησε», «υπέδειξε» ή «απαίτησε» συγκεκριμένα άτομα και φορείς για
τη δημιουργία σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη διεκδίκηση και διαχείριση ενός ποσού πολύ μεγάλου.

Πληροφορούμενος το σχολιασμό του αντιδημάρχου κ. Κατσαρού στην ανοικτή επιστολή που απέστειλε στον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής, επανήλθε, επικαλούμενος τα… πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου για να αποδείξει το
«ακριβές» του λόγου του.

«Τον καλώ να διαβάσει προσεκτικά τα όσα δήλωσε δημοσίως και επισήμως, σύμφωνα με τα επίσημα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και να μας πει: Στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 4/3/2016 στο 6ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης δήλωσε ή όχι περί του προγράμματος “URBAN” ότι “το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιλέχθηκε από το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής... ως έμπειρο σε τέτοιες προτάσεις και μας προτάθηκε και το όνομα του καθηγητή ο οποίος
θα καταθέσει την πρόταση, ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης”.

Σε άλλο σημείο στην ίδια τη συνεδρίαση δήλωσε ή όχι ο κ. Κατσαρος ότι “απαιτήθηκε η άμεση ανάθεση σε εταιρεία λόγω
μη γνώσης της Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου να μας δώσει αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της
πρότασης”;

Στη συνεδρίαση δήλωσε ή όχι ο κ. Κατσαρός στην απάντησή του σε σχετική μου ερώτηση “πώς επιλέχθηκαν
συγκεκριμένοι φορείς (ΜΚΟ) γι’ αυτήν την ενέργεια” ότι “υπήρξε υπόδειξη σχεδόν από το Υπουργείο για τους φορείς που
θα συμμετάσχουμε… και κυρίως υπήρξε καθοδήγηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής”»;
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1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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