ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 408
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 32559/23-12-2014 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (26) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2Ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
«Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τους εργαζόµενους στα διόδια Ακτίου»
Εισηγήτρια: Σταµατέλου ∆ήµητρα, δηµοτική σύµβουλος,
επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης για έκδοση
ψηφίσµατος σχετικά µε τους εργαζόµενους στα διόδια Ακτίου.
Στη συνέχεια η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, διάβασε το παρακάτω ψήφισµα:
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«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας συµπαραστέκεται στους εργαζόµενους στο σταθµό διοδίων
του Ακτίου. Οι εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία 10 χρόνια κατά µέσον όρο, βρίσκονται υπό απόλυση
στις 31-12-2014 αφού λήγουν οι συµβάσεις τους. Πριν δυο µήνες απολύθηκαν πέντε εργαζόµενοι.
Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» που αναλαµβάνει από 1-1-2015 την είσπραξη των
διοδίων, έχει δροµολογήσει την «εκπαίδευση» νέων κάτω των 25 ετών και την αντικατάσταση των
σηµερινών εργαζόµενων, για να αυξήσει τα κέρδη της.
Οι σηµερινοί εργαζόµενοι τα τελευταία χρόνια δούλευαν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, χωρίς
κενά και θα έπρεπε να µετατραπούν σε αορίστου χρόνου.
Αντί γι’ αυτό έρχεται η παραπάνω εταιρεία συµφερόντων «ΜΠΟΜΠΟΛΑ» να πετάξει
πρωτοχρονιάτικα στον καιάδα της ανεργίας άλλες 18 οικογένειες µετά και τις πέντε απολύσεις που
προηγήθηκαν.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράζει την αντίθεση του στις διαφαινόµενες απολύσεις και καλεί κάθε
αρµόδιο να παρέµβει για την µαταίωση των απολύσεων και συµπαρίσταται στο συλλαλητήριο
αλληλεγγύης στους εργαζόµενους, που διοργανώνεται την Τετάρτη 31-12-2014 στις 11πµ στα
διόδια του Ακτίου.»
Ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος είπε ότι συµφωνούν απολύτως. Το ίδιο και ο κ. Ζουριδάκης
Ευτύχιος και ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
∆ήµαρχος: Σωστά εξήγησε η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα ότι ο λόγος που γίνονται οι απολύσεις
είναι για να πάρουν φθηνότερα χέρια.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφασίζει την
έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας συµπαραστέκεται στους εργαζόµενους στο σταθµό διοδίων
του Ακτίου. Οι εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία 10 χρόνια κατά µέσον όρο, βρίσκονται υπό απόλυση
στις 31-12-2014 αφού λήγουν οι συµβάσεις τους. Πριν δυο µήνες απολύθηκαν πέντε εργαζόµενοι.
Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» που αναλαµβάνει από 1-1-2015 την είσπραξη των
διοδίων, έχει δροµολογήσει την «εκπαίδευση» νέων κάτω των 25 ετών και την αντικατάσταση των
σηµερινών εργαζόµενων, για να αυξήσει τα κέρδη της.
Οι σηµερινοί εργαζόµενοι τα τελευταία χρόνια δούλευαν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, χωρίς
κενά και θα έπρεπε να µετατραπούν σε αορίστου χρόνου.
Αντί γι’ αυτό έρχεται η παραπάνω εταιρεία συµφερόντων «ΜΠΟΜΠΟΛΑ» να πετάξει
πρωτοχρονιάτικα στον καιάδα της ανεργίας άλλες 18 οικογένειες µετά και τις πέντε απολύσεις που
προηγήθηκαν.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράζει την αντίθεση του στις διαφαινόµενες απολύσεις και καλεί κάθε
αρµόδιο να παρέµβει για την µαταίωση των απολύσεων και συµπαρίσταται στο συλλαλητήριο
αλληλεγγύης στους εργαζόµενους, που διοργανώνεται την Τετάρτη 31-12-2014 στις 11πµ στα
διόδια του Ακτίου.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.408/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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