ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 113/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6134/30-3-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαμάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Κων/νος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Μήτσουρας Πέτρος
20
21
Αραβανής Βασίλειος
21
22
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
22
23
Ζουριδάκης Ευτύχιος
23
24
Καββαδάς Θωμάς
24
25
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
Αρβανίτης Σπυρίδων
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
εφτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου

Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης καθώς
ου
ου
και κατά την συζήτηση του 7 θέματος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.Δ. της αρ. 10ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Ψήφισμα της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» σχετικά με τους συμβασιούχους της υπηρεσίας
καθαριότητας.
Εισηγητής: κ. Θωμάς Καββαδάς, δημοτικός σύμβουλος.
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με
είκοσι εφτά (27) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος σχετικά με την
έκδοση ψηφίσματος για τους συμβασιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με
τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Θωμά Καββαδά, δημοτικό
σύμβουλο, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ο οποίος κατέθεσε το παρακάτω ψήφισμα
και ζήτησε την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο:
«Στις 3-4-2018 εκδικάστηκε προσωρινά η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει εργαζόμενοι
συμβασιούχοι του Δήμου Λευκάδας στον τομέα της καθαριότητας. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αρνητική με
αποτέλεσμα να μη συνεχίζουν τη δουλειά τους στο Δήμο.
Τα ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν την εργασία τους και μετά τις 31 Μάρτη
2018, γιατί ο Ν. 4479/17 που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ορίζει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να
απασχολούνται μετά την ημερομηνία αυτή. Οδηγούνται δηλαδή στην απόλυση.
Οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι όπως και όλοι οι υπόλοιποι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
δημοτικών υπηρεσιών με ορατή την πιθανότητα να υποβαθμιστούν άμεσα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους
δημότες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας:
- Καταγγέλει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που πετάει στο δρόμο τους
συμβασιούχους συνεχίζοντας την ίδια πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ.
- Δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό των συμβασιούχων και ζητά την μονιμοποίησή τους γιατί καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι.
Ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Δρακονταειδής: Προτείνω να πάμε σε μια απόφαση που θα παράγει αποτέλεσμα.
Η πρότασή του έχει ως εξής: Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Λευκάδας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και να γίνουν Αορίστου Χρόνου.
Η κ. Καρφάκη Μαριάννα είπε: Συμφωνούμε με τη λογική του ψηφίσματος αλλά να πάμε με την πρόταση του
Δημάρχου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος είπε: Συμφωνούμε επί της ουσίας μαζί με τις τροποποιήσεις που θα προτείνει η κ. ΣκιαδάΠετούση Ζωϊτσα.
Η κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα διάβασε δήλωση του συνδυασμού «Μαζί για τη Λευκάδα μας» η οποία έχει ως εξής
και πρότεινε στο Δ.Σ. την ψήφισή της:
«Οι συμβασιούχοι των Δήμων απολύθηκαν την 31-3-2018.
Είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες στους εργαζόμενους από την Κυβέρνηση και τις εξαγγελίες Σκουρλέτη.
Πρέπει η κυβέρνηση σεβόμενη τις εξαγγελίες της να φροντίσει για την μονιμοποίησή τους με Προεδρικό Διάταγμα
και να μην περιμένει τις αποφάσεις των Δικαστηρίων (οι οποίες είναι και αντίθετες μεταξύ τους).
Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι οποίοι είναι απαραίτητοι στο Δήμο.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους και πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία
για την επίλυση του θέματος.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε ο κ. Καββαδάς Θωμάς επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση»
ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Θωμάς Καββαδάς και Φρεμεντίτης Χριστόφορος.
Υπέρ της πρότασης του συνδυασμού «Μαζί για τη Λευκάδα μας» με επικεφαλής τον κ. Αραβανή Βασίλειο ψήφισαν
τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος, Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Υπέρ της πρότασης του Δημάρχου κ. Κων/νου Δρακονταειδή ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου κ. Κων/νου Δρακονταειδή η οποία έχει ως εξής:
Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Λευκάδας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αλληλεγγύη στους
εργαζόμενους. Να γίνουν Αορίστου Χρόνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 113/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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