
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας 

Αρ. Απόφασης: 17/2021 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάσταση στα ΕΛ.ΤΑ 

Εισηγητής: Δήμαρχος 

 

Σήμερα την 15η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 

συνήλθε μέσω Τηλεδιάσκεψης σε  Τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 

1242 – 11/02/2021 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 21 μέλη του ήτοι: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) Τσιάμης Κωνσταντίνος     1) Ξηρομερίτης Γεώργιος 

   2) Βαΐτσος Χρήστος    2) Ράπτης Μάρκος 

   3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος    3) Τριφύλλης Ιωάννης 

   4) Πόρρος Αντώνιος    4) Τσαπραΐλη Χρυσούλα 

   5) Κοντούνης Θωμάς   5) Μπαούρδος Κωνσταντίνος  

   6) Λαπατσάνης Ζήσιμος    6) Τσούλφας Δημήτριος 

   7) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα  

   8) Βαφειάς Αθανάσιος  

   9) Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη  

       10) Γκιώνης Κωνσταντίνος  

       11) Καψής Αχιλλέας  

       12) Αυγερινάκος Ιωάννης  

       13) Νικολοπούλου-Κίσσα Ιωάννα  

       14) Γκενεράλης Σεραφείμ  

       15) Τσιρογιάννης Γεώργιος  

       16) Ντάλας Γεώργιος  

       17) Κυργιόπουλος Κωνσταντίνος  

       18) Λιανός Ιωάννης  
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       19) Στάθης Γεώργιος  

       20) Τζουβάρα Αλτάνα  

       21) Μαγκλάρας Παντελεήμων  

 

 

Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή 

 Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάσταση στα ΕΛ.ΤΑ 

Εισηγητής: Δήμαρχος 

Η Δήμαρχος κ. Αθανασία Στιβακτή εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο 

σχετικά με την κατάσταση των ΕΛ.ΤΑ και τα προβλήματα που δημιουργεί στο Δήμο μας όπως παρακάτω:  

Μετά τη λήξη της σύμβασης της διανομέως στο κατάστημα ΕΛ.ΤΑ της Κάτω Τιθορέας και τη μη ανανέωση αυτής ή 

έστω την πρόσληψη ενός νέου διανομέα στη θέση της,  η Ελάτεια μένει χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση. 

Αυτή η ενέργεια, η οποία έγινε εντελώς μονομερώς από τον συγκεκριμένο Φορέα χωρίς να έχουμε λάβει καμία 

ενημέρωση, όχι μόνο για τη μη ανανέωση της σύμβασης αλλά και για τις γενικότερες προθέσεις των ΕΛ.ΤΑ, ως προς το ζήτημα 

που προέκυψε, έχει ως συνέπεια οι κάτοικοι της περιοχής της Ελάτειας να αναγκάζονται να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία 

τους από ένα κατάστημα σε σημείο δυσπρόσιτο και μη εύκολα προσβάσιμο, σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, και κυρίως με 

καθυστέρηση πολλών ημερών ακόμα και εβδομάδων. 

Να ληφθεί επίσης υπόψιν ότι αυτή η μονομερής ενέργεια έγινε σε χρονικό σημείο εν μέσω του τρίτου κύματος της 

πανδημίας, χωρίς οι αρμόδιοι Φορείς των ΕΛ.ΤΑ να λάβουν την παραμικρή έστω μέριμνα για τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας και την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, σε πλήρη αντίθεση με τις συστάσεις του Δήμου μας και κατ΄ επέκταση της 

Πολιτείας. 

 Αντ΄ αυτού , με τη συγκεκριμένη κίνηση, που σύμφωνα με τα παραπάνω έγινε με πλήρη προχειρότητα και χωρίς 

κανένα τεκμηριωμένο σχέδιο από τους ιθύνοντες των ΕΛ.ΤΑ,  δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής της Ελάτειας , τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εξυπηρέτησή τους, αλλά και με την έκθεσή τους σε κίνδυνο 

λόγω του COVID-19. Αρκεί να συλλογιστούμε ότι περισσότεροι που εξυπηρετούνται από τα ΕΛ.ΤΑ είναι ηλικιωμένοι, για τους 

οποίους αν υπήρχε ένα σωστό, τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο, ουδείς εκ των αρμοδίων θα προέβαινε σε μια τέτοια 

μονομερή ενέργεια.  

Θα πρέπει επιπλέον να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου μας. Για παράδειγμα σας αναφέρω ότι ενώ έχουν εκτυπωθεί λογαριασμοί που αφορούν τέλη ύδρευσης, 

αυτοί στη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχουν ακόμα σταλεί, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα ως προς την εύρυθμη λειτουργία 

τόσο των υπηρεσιών μας αλλά και προς τους πολίτες. Επιπλέον υπάρχουν σωρεία εγγράφων (πιστοποιητικά, ληξιαρχικές 

πράξεις κλπ) τα οποία καίτοι έχουν ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες μας προ πολλού, αυτά ακόμα δεν έχουν παραδοθεί στους 

δημότες μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η μονομερής απόφαση των ΕΛ.ΤΑ καταδεικνύει την ίδια την προχειρότητα του 

σκεπτικού όσων την έλαβαν, δημιουργώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους δημότες μας, αλλά παράλληλα σοβαρά προβλήματα 

και στις ίδιες τις υπηρεσίες μας. 

Ήδη σας γνωστοποιώ ότι έχουν σταλεί σχετικές επιστολές προς τους εμπλεκόμενους αρμοδίους, δίχως μέχρι σήμερα 

να έχουμε λάβει κάποια τεκμηριωμένη απάντηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω συνεχίζει η Δήμαρχος  προτείνω και εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:  
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Α)Να σταλεί  η απόφαση του Δ.Σ. μας με την διαμαρτυρία προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, τον αρμόδιο Υπουργό, τους 

Υπουργούς του Νομού μας και τους βουλευτές για δικές τους ενέργειες. 

Β) Σε περίπτωση μη εύρεσης λύσης της πλέον προσήκουσας, ο Δήμος μας να διακόψει κάθε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ 

και να συνάψει σύμβαση συνεργασίας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις,  με άλλες εταιρείες ταχυμεταφορών για την αποστολή 

λογαριασμών ύδρευσης. 

Γ) Να σταλεί έγγραφο προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς φορείς, τράπεζες, εταιρείες σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας, ότι στο Δήμο μας δεν παρέχεται πλήρη κάλυψη με τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ -εξαιτίας δικής τους 

αποκλειστικής υπαιτιότητας- και παρακαλούμε όπως οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλληλογραφία να αποστέλλεται με 

διαφορετική εταιρεία, με σκοπό να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των δημοτών μας αφού δεν βρεθεί η προσήκουσα λύση. 

 

Στο σημείο αυτό η Δήμαρχος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο αφού άκουσε όλα τα παραπάνω, έλαβε υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στα ΕΛ.ΤΑ του Δήμου  και 

μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α)Να σταλεί  η απόφαση του Δ.Σ. μας με την διαμαρτυρία προς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, τον αρμόδιο Υπουργό, τους 

Υπουργούς του Νομού μας και τους βουλευτές για δικές τους ενέργειες. 

Β) Σε περίπτωση μη εύρεσης λύσης της πλέον προσήκουσας, ο Δήμος μας να διακόψει κάθε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ 

και να συνάψει σύμβαση συνεργασίας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις,  με άλλες εταιρείες ταχυμεταφορών για την αποστολή 

λογαριασμών ύδρευσης. 

Γ) Να σταλεί έγγραφο προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς φορείς, τράπεζες, εταιρείες σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας, ότι στο Δήμο μας δεν παρέχεται πλήρη κάλυψη με τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ -εξαιτίας δικής τους 

αποκλειστικής υπαιτιότητας- και παρακαλούμε όπως οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλληλογραφία να αποστέλλεται με 

διαφορετική εταιρεία, με σκοπό να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των δημοτών μας αφού δεν βρεθεί η προσήκουσα λύση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 17 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

.   

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Πλ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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