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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γαύδος 15/11/2019

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. πρωτ. 776

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Αριθμός Απόφασης 51η/2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΥΔΟΥ
Από το Πρακτικό της 18ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου .
ΘΕΜΑ 7ο : «Να σταματήσει η διανομή των Ταχυδρομικών αποστολών στα κτήρια του Δήμου και η χρήση
των δημοτικών κτηρίων ως πρακτορείο των ΕΛΤΑ από την πρόεδρο του Δ.Σ.»

Στη Γαύδο σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα
Γαύδου (στην Καραβέ), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 741/05-11-2019, πρόσκληση της Προέδρου
του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση 13 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

1.

2.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2.

3.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

3.

4.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.

5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.

6. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.

7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
9.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
11.ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12.ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
1) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αποχώρησε μετά την αρ. 50 απόφαση)
2) ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (αποχώρησε μετά την αρ. 50 απόφαση)
3) ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αποχώρησε μετά την αρ. 50 απόφαση)
4) ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (αποχώρησε μετά την αρ. 50 απόφαση)
5) ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αποχώρησε μετά την αρ. 50 απόφαση)
6) ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (αποχώρησε μετά την αρ. 50 απόφαση)
7) .ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε μετά την αρ. 50 απόφαση)
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν
από τον δημοτικό υπάλληλο Ιωαννίδη Σταύρο.
Η Πρόεδρος έθεσε το 7ο θέμα και της ημερήσιας διάταξης: Να σταματήσει η διανομή των
Ταχυδρομικών αποστολών στα κτήρια του Δήμου και η χρήση των δημοτικών κτηρίων ως
πρακτορείο των ΕΛΤΑ από την πρόεδρο του Δ.Σ..
Το θέμα εισηγήθηκε η Δήμαρχος και είπε ότι ο ρόλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο νησί μας
είναι πολύ σημαντικός και οφείλουμε να τα στηρίξουμε. Έως σήμερα, η διανομή των δεμάτων και
της αλληλογραφίας γίνεται στο λιμάνι ή στο δρόμο με όλες τις συνέπειες που μπορούν να
προκύψουν για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Επίσης, δεν είναι εικόνα που συνάδει σε ένα
σύγχρονο δήμο. Έτσι, αφού τα ΕΛ.ΤΑ. νομού Χανίων προς το παρόν δεν διαθέτουν δικό τους χώρο
στο νησί, μπορούμε προσωρινά και μέχρι την εξεύρεση μόνιμης λύσης να τους παραχωρήσουμε
στεγασμένο χώρο (βορεινό γραφείο) του δημοτικού κτιρίου στο Καστρί (παλιό ιατρείο), για την
κάλυψη των αναγκών τους στο νησί. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται ως αποθήκη και δεν
αξιοποιείται για κάποια χρήση από το δήμο. Τα ΕΛΤΑ θα φροντίζουν ώστε ο χώρος να είναι
καθαρός και θα παραδοθεί στο δήμο χωρίς φθορές. Σε περίπτωση που ο Δήμος χρειαστεί το χώρο
για να καλύψει δικές του ανάγκες, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να παραδώσουν το χώρο στην κατάσταση που
τον παρέλαβαν.
Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ζητούν να σταματήσει η διανομή των Ταχυδρομικών αποστολών
στα κτήρια του Δήμου και η χρήση των δημοτικών κτηρίων ως πρακτορείο των ΕΛΤΑ από τον
διανομέα, χωρίς καμία αιτιολογία και σήμερα στη συζήτηση του θέματος δεν βρίσκεται κανείς
σύμβουλος της αντιπολίτευσης εδώ για να εισηγηθεί τους λόγους του αιτήματός τους.
Προτείνουμε την προσωρινή παραχώρηση του αποθηκευτικού χώρου στο δημοτικό κατάστημα
(πρώην ιατρείο), ήτοι τη βορινή αίθουσα, στα ΕΛΤΑ για την ομαλή λειτουργία των ταχυδρομικών
υπηρεσιών στο νησί και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Τα ΕΛΤΑ θα διατηρούν το χώρο
καθαρό και οφείλουν να τον παραχωρήσουν σε καλή κατάσταση στο Δήμο όταν χρειαστεί το χώρο
ο Δήμος Γαύδου να καλύψει δικές του στεγαστικές ανάγκες.
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Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 65 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπως επίσης
και τις προτάσεις των δύο ανωτέρων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την προσωρινή παραχώρηση του αποθηκευτικού χώρου -βορινή αίθουσα- στο δημοτικό
κατάστημα (πρώην ιατρείο), στα ΕΛΤΑ για την ομαλή λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών
στο νησί και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Τα ΕΛΤΑ θα διατηρούν το χώρο καθαρό και
οφείλουν να τον παραδώσουν σε καλή κατάσταση όταν χρειαστεί το χώρο ο Δήμος Γαύδου για να
καλύψει δικές του στεγαστικές ανάγκες.
.
Η παραπάνω απόφαση πήρε αα 51 / 2019

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τα μέλη

