ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η / 20-5-2008
ΤΟY ΤΟΠΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY Δ. Δ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
Στο Ρίο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 20η
Μαΐου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε ύστερα από την αριθ. 56/1905-2008 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο στην
οποία παραβρέθηκαν οι:
συμβουλίου και β)

α)

Κόρρας

Σωτήριος

Πρόεδρος του τοπικού

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι 1. Σπυρούλιας

Παπαγεωργίου Ευθύμιος

3. Πολυχρονόπουλος Βασίλειος

Γεώργιος
4.

2.

Λάτσινος

Σταύρος
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μισύρης Χρήστος ως Γραμματέας για
την τήρηση των πρακτικών.

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν
αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1) Θέμα 1ον
Θέμα 1ον
« Συζήτηση για το εργοστάσιο ‘’ ΒΟΣΙΝΑΚΗ’’ »

Αναφερόμενος στο θέμα ο πρόεδρος είπε:
Κύριοι σύμβουλοι όπως γνωρίζετε το εργοστάσιο ‘’ΒΟΣΙΝΑΚΗ’’ προχωρά σε
κλείσιμο και μεταφορά της επιχείρησης στο Πικέρμι Αττικής. Οι οικογένειες των
εξήντα πέντε (65) εργαζομένων θα βρεθούν χωρίς δουλειά, Το τοπικό συμβούλιο
συμπαραστέκεται σ’ αυτούς στον δίκαιο αγώνα τους. Γι’ αυτό προτείνω να
προχωρήσουμε σε ψήφισμα που θα δείχνουμε την συμπαράσταση μας και καλώ
το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το τοπικό συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α

Αποφασίζει
Συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων και ψηφίζει το παρακάτω
ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Άλλη μια βιομηχανία
αποβιομηχάνιση

προστέθηκε στον κατάλογο που συνιστά την

του Νομού Αχαΐας.

Το εργοστάσιο «ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ»

στο

Δρέπανο, Πατρινή βιομηχανία που ήκμασε και διατήρησε το κύρος της μέχρι

σήμερα οδηγείτε στο κλείσιμο. Οι οικογένειες των εξήντα πέντε (65) εργαζομένων
βρίσκονται σε απόγνωση . Η περιοχή μας δοκιμάζεται οικονομικά άλλη μια φορά.
Δεν θα επιτρέψουμε το κλείσιμο του εργοστασίου «ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ» Δεν θα
γίνουμε συνεργοί

της Κυβέρνησης στο σχέδιο της για αποβιομηχάνιση της

περιοχής μας.
Συμπαραστεκόμαστε

στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων

και των

οικογενειών τους. Θα είμαστε κοντά τους στις προσπάθειες τους.
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες και να
διαβιβαστεί στο Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος,

Νομάρχη Αχαΐας,

Εργατικό

Κέντρο Πάτρας.
Για το Τοπικό Συμβούλιο Ψαθοπύργου
Ο Πρόεδρος Τ.Σ Ψαθοπύργου

Τα Μέλη

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2008
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο
Πρόεδρος Τ. Συμβουλίου
Κόρρας

Σωτήριος

Τα
Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Ο
Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Κόρρας

Χρ. Μισύρης

