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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                        Αρ. πρωτ.: 584/2020 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ     

                                                                                                                                        Αριθμός Απόφασης : 24  

Από το Πρακτικό της 19ης/2020 κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.  

ΘΕΜΑ 3ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σαρακήνικο ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου  

Στη Γαύδο σήμερα την 14η  του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 πμ, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (στην 
Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 574/13-06-2020, πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Λόγω των 
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην ΚΑΡΑΒΕ και 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  13 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 
6 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                     1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                      2. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

3.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ                                          3. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       4. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  5. ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           6. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

                                                                                       7.  ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   

           Στη συνεδρίαση παρούσα  ήταν επίσης η Δήμαρχος  Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την 
ίδια την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εξηγώντας ότι το εν λόγω συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα διότι έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω μη απαρτίας. Συγκεκριμένα,  μετά την έλλειψη απαρτίας της 
17ης (12-06-2020) τακτικής συνεδρίασης σύμφωνα με την 548/08-06-2020 πρόσκληση με την ίδια ημερήσια 
διάταξη και της 18ης συνεδρίασης (13-06-2020) κατεπείγουσας συνεδρίασης σύμφωνα με την 573/12-06-2020 
πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη, για τις οποίες συντάχθηκαν τα σχετικά Πρακτικά Ματαίωσης και όπως 
ισχύει -σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κώδικα ΔΚΚ- αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν 
υπάρχει απαρτία, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει  ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις 
μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον  τα μέλη που είναι παρόντα 
αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Επίσης, τα μέλη των δύο 
παρατάξεων  απουσίασαν αδικαιολόγητα από τις ματαιωθείσες συνεδριάσεις γιατί αφενός κάποιοι σύμβουλοι 
ενώ βρίσκονταν στο νησί δεν παρουσιάστηκαν αφετέρου ο ισχυρισμός κάποιων για μη άφιξη του πλοίου δεν 
ισχύει ούτε για τη σημερινή ούτε για τη χθεσινή συνεδρίαση. Είναι φανερό και προκύπτει από τα σχετικά 
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πρακτικά ότι οι εν λόγω δημοτικοί σύμβουλοι  ακολουθούν την τακτική να μην παρίσταται στις συνεδριάσεις και 
να μην εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Ομόφωνα οι παρευρισκόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν από την 
πρόεδρο να προβεί στις προβλεπόμενες -από το νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού 
συμβουλίου- ενέργειες για τους δημοτικούς συμβούλους που δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους,  με 
αποτέλεσμα να υπονομεύεται και να υποβαθμίζεται ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδο και υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για τη λήψη απόφασης για το τρίτο θέμα και την τυχόν υλοποίησή της σχετικά με τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σαρακήνικο. Το θέμα απασχολεί πολλούς επιχειρηματίες της περιοχής και το 
δημοτικό συμβούλιο οφείλει να τοποθετηθεί άμεσα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υλοποίηση τέτοιων 
αποφάσεων προϋποθέτει χρονοβόρες ενέργειες (ενημέρωση υπηρεσιών, τοποθέτηση σήμανσης, ενημέρωση 
επισκεπτών κ.λπ).   

Το Σώμα ψήφισε ομόφωνα ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα.  

Η πρόεδρος  έθεσε το 3ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης:  «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σαρακήνικο ενόψει της 
καλοκαιρινής περιόδου» 

Το θέμα εισηγήθηκε η Δήμαρχος η οποία είπε ότι προτείνουμε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 
περιοχή Σαρακήνικο για την καλοκαιρινή περίοδο σύμφωνα με την 452/15-5-2020 τεχνική έκθεση. Συγκεκριμένα 
προτείνουμε να μην επιτρέπεται η στάθμευση και η διέλευση κανενός οχήματος από τις 19.00-07.00 από το 
σημείο της Στάσης και προς τη θάλασσα και από το σημείο πριν το κατάστημα «στην Άκρη» στο σημείο που 
υπάρχει stop, (αμέσως μετά το σημείο της στροφής) και προς τη θάλασσα, από τις 15/07 και έως και 31/08. Η 
απομάκρυνση των οχημάτων από το παραλιακό μέτωπο θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής 
τις βραδινές ώρες και στην ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και 
κατοίκων καθαρίζεται και διαμορφώνεται σε χώρο στάθμευσης η κοίτη του ρέματος. Η έξοδος των οχημάτων 
δύναται να γίνεται και από τον παράπλευρο δρόμο που φτάνει στο υπαίθριο θεατράκι. Για τους μόνιμους 
κατοίκους θα διαμορφωθούν θέσεις στάθμευσης με ένδειξη «μόνο μόνιμοι κάτοικοι» στο χώρο του parking. 
Επίσης, οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να έχουν σταθμευμένο το όχημα τους για το ίδιο χρονικό διάστημα εντός 
περιφραγμένου χώρου της ιδιοκτησίας τους.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω υποβάλλουμε την παραπάνω πρόταση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  λαμβάνοντας υπόψη: 

1)Τον κανονισμό λειτουργίας του 

2)την υπ΄αριθμ. 452/15-6-2020 τεχνική έκθεση 

3)την ανάγκη ρύθμισης της κυκλοφορίας στο Σαρακήνικο τους καλοκαιρινούς μήνες 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή Σαρακήνικο ως εξής: 

Δεν  επιτρέπεται η στάθμευση και η διέλευση κανενός οχήματος από τις 19.00-07.00 από το σημείο της 
Στάσης και προς τη θάλασσα και από το σημείο πριν το κατάστημα «στην Άκρη» στο σημείο που υπάρχει stop, 
(αμέσως μετά το σημείο της στροφής) και προς τη θάλασσα, από τις 15/07/2020 και έως και 31/08/2020.  Οι 
επισκέπτες και οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το διαμορφωμένο και σηματοδοτημένο χώρο 
στάθμευσης που εκτείνεται νότια από τη στάση και έως το θεατράκι του Σαρακήνικου (συν. απόσπασμα) 
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2. Να τοποθετηθεί η απαιτούμενη σήμανση.  

3. Η παρούσα απόφαση να λάβει τη δημοσιότητα που προβλέπεται από το νόμο για τις κανονιστικές 
αποφάσεις ήτοι να δημοσιευτεί περίληψή της στο τύπο, να τοιχοκολληθεί ολόκληρη με αποδεικτικό στις 
εκκλησίες των τριών οικισμών του νησιού (Καστρί, Βατσιανά και Άμπελος), στις εισόδους των οικισμών και στο 
δημοτικό κατάστημα.  

4. Να σταλεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας για την έγκρισή της. 

5. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για την υλοποίησή της. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 2020. 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Η Πρόεδρος                                                                                                                      Τα μέλη  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

Aπόσπασμα χάρτη 
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