ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 244
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
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. 12980/15-06-2017 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. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Σκληρός Παναγιώτης
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
5. Καββαδάς Θωµάς
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13.
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15.
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
17. την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
19. Βικέντιος Νικόλαος
19. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆. επέστρεψε
20. Αραβανής Βασίλειος
20. πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος και αποχώρησε
21. πριν την συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆.
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Σκληρός Φίλιππος
22.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
23. Γληγόρης Κων/νος
23. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
24. Κούρτης Φίλιππος
24.
Οι ∆.Σ. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος, Γαζής Πάνος
25. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
25. και Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την
ου
26. Γαζής Πάνος
26. συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
27. Παπαδόπουλος Ανδρέας
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 επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 16/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συµβολικό κλείσιµο του ∆ήµου, στις 22-6-2017 σε ένδειξη συµπαράστασης στους
εργαζοµένους συµβασιούχους που θίγονται από την απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σχετικά µε την συνταγµατικότητα των διατάξεων παράτασης των συµβάσεων καθαριότητας.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι επτά
(27) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος: Απόφαση ∆.Σ. για
συµβολικό κλείσιµο του ∆ήµου, στις 22-6-2017 σε ένδειξη συµπαράστασης στους εργαζοµένους
συµβασιούχους που θίγονται από την απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε
την συνταγµατικότητα των διατάξεων παράτασης των συµβάσεων καθαριότητας, λόγω του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος εισηγούµενος το θέµα είπε συνοπτικά τα ακόλουθα:
Το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την απόφασή του που καθαρογράφτηκε και δηµοσιοποιήθηκε, έκρινε τελικά
ότι η διάταξη του νόµου που προέβλεπε την αυτοδίκαιη παράταση των συµβάσεων των συµβασιούχων
στην καθαριότητα του ∆ήµου, είναι αντισυνταγµατική.
Συνέπεια της απόφασης αυτής, είναι να οδηγούνται σε απόλυση οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι
στην καθαριότητα, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να δηµιουργείται µείζον πρόβληµα σε
όλους τους ∆ήµους της Χώρας και βεβαίως και στο δικό µας ∆ήµο, αφού είκοσι ένας (21) συµβασιούχοι
πρέπει να αποχωρήσουν.
Σε ένδειξη συµπαράστασης στους εργαζοµένους συµβασιούχους που θίγονται από την
συγκεκριµένη απόφαση του Ελ. Συνεδρίου, προτείνω το συµβολικό κλείσιµο του ∆ήµου, την Πέµπτη
22/6/2017, ηµεροµηνία κατά την οποία η ΠΟΕ ΟΤΑ έχει κηρύξει 24ωρη Πανελλαδική απεργία. Την
ηµέρα αυτή οι υπηρεσίες µας να λειτουργήσουν µόνο µε προσωπικό ασφαλείας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: ∆εν είναι αγώνας το να κλείσουµε το ∆ήµο για µια µέρα. Θεωρώ ότι το
αίτηµα των εργαζοµένων δεν είναι δίκαιο. Οι ανάγκες είναι πραγµατικές, υπάρχουν. Οι άνθρωποι αυτοί
ήρθαν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και οι παρατάσεις κακώς δόθηκαν. ∆εν θα ψηφίσω την
εισήγηση.
Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος είπε: Όσοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να µονιµοποιηθούν και
να συνεχίσουν. Το «µαχαίρι» το έχει η Κυβέρνηση. Αυτό που µπορέσαµε να κάνουµε σαν ∆ηµ.
Συµβούλιο το κάναµε. Στηρίζουµε το κλείσιµο του ∆ήµου. Είναι µια µορφή αγώνα, συµβολική.
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος είπε: Κάνω έκκληση στη Κυβέρνηση να επιληφθεί του θέµατος και να δώσει
λύση στο οξύ αυτό πρόβληµα.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος είπε: Η πίεσή µας πρέπει να είναι προς το ΥΠ.ΕΣ. το οποίο µπορεί να δώσει
λύση µε νοµοθετική πρωτοβουλία. Θα είµαστε οι τελευταίοι που θα «πέσουµε» σαν ∆ήµος. Εννοώ σε ότι
αφορά την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν είκοσι έξι (26) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Το συµβολικό κλείσιµο του ∆ήµου, την Πέµπτη 22/6/2017, ηµεροµηνία κατά την οποία η ΠΟΕ
ΟΤΑ έχει κηρύξει 24ωρη Πανελλαδική απεργία, σε ένδειξη συµπαράστασης στους εργαζοµένους
συµβασιούχους που θίγονται από την συγκεκριµένη απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σχετικά µε την συνταγµατικότητα των διατάξεων παράτασης των συµβάσεων καθαριότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 244/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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