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Την έντονη διαμαρτυρία του για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην Άνω Ν. Σμύρνης
διατύπωσε ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης την περασμένη εβδομάδα με επιστολή
του προς τον Πρόεδρο των ΕΛΤΑ, τον Δ/ντα Σύμβουλο και τον Υφυπουργό Μεταφορών. Ο κ.
Τζουλάκης διαμαρτύρεται για την έλλειψη ενημέρωσης και συνεργασίας εκ μέρους των
ΕΛΤΑ, τα οποία προχώρησαν στο κλείσιμο του υποκαταστήματος τους στην Άνω Ν. Σμύρνη
χωρίς να ενημερώσουν το Δήμο,
ζητά την άμεση ανάκληση της
απόφασης
και προκειμένου να
διευκολύνει τα ΕΛΤΑ στην επίλυση των οικονομικών αιτίων που προβάλουν για την
αναστολή της λειτουργίας του υποκαταστήματός τους δηλώνει ότι
προτίθεται να τους παραχωρήσει δωρεάν το χώρο
όπου στεγάζεται το εν λόγω υποκατάστημα στην οδό Αρτάκης, το οποίο ανήκει στο Δήμο.
Αναλυτικά στην επιστολή του ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης αναφέρει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ν. Σμύρνη, 07/04/2011
Αρ. πρωτ.: 13489

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14
Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213 2025851-853
Αρ. Fax: 210 9358572
Ηλ. Δ/νση: dnsmyrni@ath.forthnet.gr
Προς: κ. Πρόεδρο ΕΛΤΑ
κ. Δ/ντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ
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Θέμα : « Διακοπή λειτουργίας των ΕΛΤΑ Άνω Νέας Σμύρνης».
Περιήλθε σε γνώση μας- μετά από έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων της πόλης- η απόφασή
σας να σταματήσετε τη λειτουργία των ΕΛΤΑ Άνω Νέας Σμύρνης.
Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή είναι λανθασμένη, καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των
κατοίκων της Άνω Νέας Σμύρνης. Ταυτόχρονα όπως θα ήθελα να εκφράσω την έντονη
δυσαρέσκεια μου για το γεγονός ότι προβαίνετε σε μία τέτοια ενέργεια χωρίς να
ενημερώσετε το Δήμο Νέας Σμύρνης και να βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων.
Θεωρώ ότι τα όποια προβλήματα επικαλείστε θα είχαν λυθεί σε μεγάλο βαθμό αν υπήρχε
προηγούμενη συνεργασία σας με το Δήμο μας.
Η επίκληση οικονομικών λόγων δεν θεωρώ ότι ευσταθεί καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα
λειτουργεί σε χώρο που τα ΕΛΤΑ έχουν εκμισθώσει από το Δήμο Νέας Σμύρνης και δεν
έχουν πληρώσει τα οφειλόμενα μισθώματα για το σύνολο του 2010 αλλά και για το 2011.
Σας ενημερώνουμε δε ότι σε περίπτωση συνέχισης της λειτουργίας του συγκεκριμένου
καταστήματος ο Δήμος μας προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση του εν
λόγω οικήματος
.
Επιπλέον η πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής επιβάλλει τη λειτουργία του
συγκεκριμένου καταστήματος και υπερβαίνει τους όποιους οικονομικούς λόγους
επικαλείστε για την κατάργησή του.
Λόγω των όσων ανέφερα παραπάνω διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την διακοπή της
λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος των ΕΛΤΑ και ζητούμε πάραυτα την
ανάκληση της απόφασης αυτής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
κ. Βούγια Σπύρο
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