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ΑΔΑ: ΕΕΧΥΩ9Κ-ΑΤΧ

Αρ. πρωτ.402/2020
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 13 / 2020

Από το Πρακτικό της 10ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαύδου.
1ο (έκτακτο) θέμα: «Αίτηση για την πραγματοποίηση των δημοτικών συμβουλίων, μέσω
τηλεδιάσκεψης»
Στην Γαύδο σήμερα, την 11/4/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00, το δημοτικό συμβούλιο
του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση που συγκλήθηκε με την 321/07-04-2020
πρόσκληση της προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67
του Ν.3852/2010. 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.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν οι δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.

1

Βογιατζής Βασίλειος

2

Γεωργακά Ευτυχία

3

Καλλινίκου Ευαγγελία

4

Κατράκη Μαρία

5

Λαμπάκης Ευστράτιος

6

Λαμπάκης Μιχαήλ

7

ΛουγιάκηςΝικόλαος

8

Μαραβελάκης Σταύρος

9

Μιχελαράκης Εμμαν.

10

Μπαλαμπάκης Γεώργιος

11

Μπικάκης Αναστάσιος

12

Τσιγωνάκης Εμμανουήλ

Παπαδάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η Δήμαρχος Στεφανάκη Λίλιαν.
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως έδωσε τον λόγο στον
επικεφαλή της παράταξης «Ομάδα ανάπτυξης Γαύδου», κ. Τσιγωνάκη Εμμανουήλ, ο οποίος
ζήτησε να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα στην 10η τακτική συνεδρίαση, η πραγματοποίηση των
δημοτικών συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να ψηφίσουν αν κρίνουν έκτακτο το
θέμα του κ. Τσιγωνάκη Εμμανουήλ.
Το δημοτικό συμβούλιο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι το θέμα είναι έκτακτο και πρέπει να
συζητηθεί. Οι σύμβουλοι ψήφισαν ως εξής:
ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

1.

Καλλίνικου Ευαγγελία

1.

Γεωργακά Ευτυχία

2.

Λαμπάκης Ευστράτιος

2. Μαραβελάκης Σταύρος

3.

Μιχελαράκης Εμμανουήλ

3.

Λαμπάκης Μιχαήλ

4.

Κατράκη Μαρία

4.

Λουγιάκης Νικόλαος

5.

Τσιγωνάκης Εμμανουήλ

5.

Μπαλαμπάκης Γεώργιος

6.

Μπικάκης Αναστάσιος

7.

Βογιατζής Βασίλειος

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπικάκης Αναστάσιος και είπε τα εξής :
«Ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης όπως αυτό παραδόθηκε από τον κ. Τσιγωνάκη
Εμμανουήλ στην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.»
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Κατόπιν το λόγο πήρε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και είπε ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στο Δήμο Γαύδου, όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε τα
συμβούλια δια περιφοράς, για το διάστημα της πανδημίας. Επίσης η πρόεδρος επισήμανε ότι
και πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού τα μέλη της αντιπολίτευσης σπάνια παρευρίσκονταν στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, παρόλο που βρίσκονταν στο νησί. Και ακόμα και
κατά την περίοδο του κορωνοϊού, όσες προσκλήσεις έστειλε η πρόεδρος για συμβούλιο δια
περιφοράς, τα μέλη της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίθηκαν. Επίσης είπε ότι ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκείνος που έχει την ευθύνη για την σύγκλισή του και τη
διεύθυνση της συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 67 και 69 του ν.
3852/2010 και 3,4, και 6 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας (δεδομένου ότι δεν έχει
ψηφιστεί διαφορετικός). Συνεπώς, ο πρόεδρος κρίνει -σύμφωνα με τα μέσα που διαθέτει- με
ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος
Γαύδου δεν διαθέτει ακόμα ούτε τη στελέχωση ούτε την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται
για τη διενέργεια συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη. Επίσης, η νομοθεσία δεν προβλέπει την
παρουσία μελών με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν αν αποδέχονται την πρόταση της
παράταξης «Ομάδα ανάπτυξης Γαύδου» ή όχι.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των
άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Να εφαρμοστεί το μέτρο της παρουσίας των μελών του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη με κάθε
πρόσφορο μέσο.
Β) Υποχρεώνει την πρόεδρο στις προσκλήσεις να αναφέρει το παραπάνω μέτρο και τη δυνατότητα
παρουσίας των μελών με messager, viber,skype.
ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

1.

Καλλίνικου Ευαγγελία

1.

Γεωργακά Ευτυχία

2.

Λαμπάκης Ευστράτιος

2. Μαραβελάκης Σταύρος

3.

Μιχελαράκης Εμμανουήλ

3.

Λαμπάκης Μιχαήλ

4.

Κατράκη Μαρία

4.

Λουγιάκης Νικόλαος

5.

Τσιγωνάκης Εμμανουήλ

5.

Μπαλαμπάκης Γεώργιος

6.

Μπικάκης Αναστάσιος

7.

Βογιατζής Βασίλειος

-Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Συντονίστρια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α 13/2020
Η Πρόεδρος
Γεωργακά Ευτυχία

Ο Γραμματέας
ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τα μέλη
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

