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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 271

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 17ες σλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ.
Θέκα: «Άκεζε δεκοπράηεζε ηοσ έργοσ: «Δπηζθεσή-ζσληήρεζε Γεκοηηθώλ θαγείωλ
Εαθύλζοσ».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 30ε ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη
ψξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Εαθχλζνπ, ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν
Εαθχλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνχ , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 21784/23-09-2019
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Καθνιχξε ηαχξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα ηξηψλ (33) κειψλ
παξαβξέζεθαλ παξφληα είθνζη ελληά (29) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. Καθνιχξεο ηαχξνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Αξκέλεο Γεψξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεψξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεφδσξνο
11. Φεξαδνχξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξφπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλχζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθφιανο
16. Γξφζνο Παλαγηψηεο
17. Κφθνξεο Κσλζηαληίλνο
18. Αγαιηαλφο Ησάλλεο
19. Σξνχζζαο (Νηάζζεο) Γηνλχζηνο
20. Μαξνχδαο Γηνλχζηνο
21. Μπισλάο Παλαγηψηεο
22. Κφθιαο Φψηηνο
23. Πιαηππφδεο Κσλζηαληίλνο
24. Ρέλεζεο Γηνλχζηνο
25. Καζζηκάηεο Αληψληνο
26. Καξκίξεο Νηθφιανο
27. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
28. Καιακαξάο Νηθφιανο
29. Πάζηξαο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1.
2.
3.
4.

Μαξηλάθεο Αλδξέαο
Καλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
Αβξάκεο Παλαγηψηεο

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθχλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο θαη Μαξηλάθεο Αλδξέαο πξνζήιζαλ
πξνζήιζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. θ. Πέηηαο Νηθφιανο, Καξαθάο σηήξηνο θαη Πάζηξαο Υξήζηνο
απνρψξεζαλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ην 2ν ζέκα ηεο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Άκεζε
δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή- ζπληήξεζε Γεκνηηθψλ θαγείσλ Εαθχλζνπ» φπνπ
θαηαηέζεθαλ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ησάλλε Φεξαδνχξν ηα
αθφινπζα:
Θέκα: «Άκεζε δεκνπξάηεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ Εαθχλζνπ»
Όπσο φινη γλσξίδνπκε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017 έρεη αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
κνλαδηθψλ ζθαγείσλ ζην λεζί καο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ν καξαζκφο θαη ε
θησρνπνίεζε ησλ κηθξνθηελνηξφθσλ ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη ε αζχκθνξε ιεηηνπξγία ησλ
ζπλνηθηαθψλ θξενπσιείσλ. Μεξηθνί παξαγσγνί πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο
επηδφηεζεο αλαγθάδνληαη λα κεηαθέξνπλ αθηνπιντθψο ηα δψα ηνπο, απφ ηελ πξνεγνχκελε
κέξα ζηελ Πεινπφλλεζν πξνθεηκέλνπ λα ζθαγνχλ εθεί θαη κεηά απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν
απφ θηεληάηξνπο λα πάξνπλ ηελ αλάινγε επηδφηεζε. Οη ππφινηπνη παξαγσγνί πξνηηκνχλ λα
ζθάδνπλ ζηα ιαγθάδηα , ζηα γθαξάδ θαη φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί, ρσξίο ηνλ έιεγρν απφ
θηελίαηξν κε απνηέιεζκα πέξα απφ ην φηη ράλεη ηελ επηδφηεζε ν παξαγσγφο, ν θαηαλαισηήο
λα αγνξάδεη θξέαηα ακθηβφινπ πνηφηεηαο. Καη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο άκεζα
ζηγφκελνο θαη πιήξσο απαμησκέλνο είλαη ν Εαθπλζηλφο θηελνηξφθνο.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ινγνχο ην ππνπξγείν κε δεδνκέλν φηη είκαζηε λεζησηηθή πεξηνρή θαη
ηα ππάξρνληα ζθαγεία επηδέρνληαη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ επελδχζεσλ εληάζζεη έξγν «ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ
ΦΑΓΔΗΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ» κε Κ.Δ.2018ΔΠΟ0220003 πξνυπνινγηζκνχ 142,974,00 επξψ.
Ζ παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζε έρεη ζηαιεί απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019 , φκσο ιφγσ
νιηγσξίαο ηεο πξνεγνχκελεο Γεκ. Αξρήο δελ θαηέζηε δπλαηή ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ.
Δπεηδή 31/12/2019 ράλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ παξαθαινχκε πνιχ φπσο ςεθίζνπκε
ηελ άκεζε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ
ΦΑΓΔΗΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ» γηα ηελ πξνζσξηλή ιεηηνπξγία ηνπο , κέρξη ηελθαηαζθεπή ησλ
λέσλ
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Παξαθαινχκε πνιχ , φπσο ζπδεηεζεί σο ζέκα, ζην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην «ε άκεζε
δεκνπξάηεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ Εαθχλζνπ», ζπκθψλα κε ηε κειέηε ησλ Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
ηξνθίκσλ.
Οη ππνγξάθνληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη:
1. Αξκέλεο Γεψξγηνο
2. Ξέλνο Αλδξέαο
3. Φεξαδνχξνο Ησάλλεο
4. Σζνπξνπλάθεο Γεψξγηνο
5. Αγαιηαλφο Ησάλλεο
6. Μαξνχδαο Γηνλχζηνο
7. Σξνχζζαο (Νηάζζεο) Γηνλχζηνο
8. Μπισλάο Παλαγηψηεο
9. Καξαθάο σηήξηνο
10. Πέηηαο Νηθφιανο
11. Κφθνξεο Κσλζηαληίλνο
12. Γάζπαξνο Γηνλχζηνο
13. Κακπίηζεο Θεφδσξνο
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Καηφπηλ ην ιφγν πήξε ν θ. Αξκέλεο Γεψξγηνο , ν νπνίνο είπε φηη ππάξρεη αγσλία γηα λα κελ
ραζεί ε ρξεκαηνδφηεζε . Σα ρξήκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιν
ζθνπφ.Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηε δεκνπξάηεζε ησλ Γεκνηηθψλ
θαγείσλ Εαθχλζνπ.
ηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν θ. Γηνλχζηνο Γάζπαξνο , ν νπνίνο είπε φηη ζα ήζειε ηελ άπνςε ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο .Γελ είλαη θαηάιιεινο ν ρψξνο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ηα θαγεία.
Αλ γίλεη έιεγρνο δελ ζα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηα ρξήκαηα ζα πάλε
ρακέλα.
ηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο ν νπνίνο αλέθεξε φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ
λέα δεκνηηθά ζθαγεία ζε άιιε ηνπνζεζία θαη φρη ζηελ παξαιηαθή νδφ Εαθχλζνπ – Αξγαζίνπ,
ελφο δξφκνπ κε κεγάιε επηζθεςεκφηεηα θαη ηφζν ηνπξηζηηθνχ πνπ βξίζθνληαη ηψξα .
ηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ν θ. Αγαιηαλφο Ησάλλεο ν νπνίνο είπε φηη: δελ ζπκθσλνχκε κε ηε
ρσξνηαμηθή ησλ θαγείσλ ζηα Λαδαξέηα . Δλέξγεηεο είραλ γίλεη θαη επί ησλ εκεξψλ πνπ ήηαλ
Γήκαξρνο ν ίδηνο . Όκσο ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ηα ππάξρνληα θαγεία θαη ηαπηφρξνλα λα
εμεπξεζεί ν ρψξνο θαη ν ηξφπνο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ , αθνχ καο δίλνπλ ηα ρξήκαηα.
Ο θ. Κφθιαο Φψηηνο είπε φηη ην ζέκα είλαη πνιχ ζνβαξφ είλαη δηαρξνληθέο νη επζχλεο ησλ
δεκνηηθψλ αξρψλ θαη ησλ Κπβεξλήζεσλ Υξεηάδεηαη λα βξεζεί ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππαξρφλησλ θαγείσλ θαη ηαπηφρξνλα λα βξεζεί ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ ζθαγείσλ.
Ο θ. Αληψληνο Καζζηκάηεο αλέθεξε φηη: ζα πξέπεη άκεζα λα βνεζήζνπκε ηνπ παξαγσγνχο θαη
λα μεθηλήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε κειέηε.
Καηφπηλ ην ιφγν πήξε ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξηλάθεο Αλδξέαο , ν νπνίνο είπε φηη ππάξρεη
πξφβιεκα κε ηε ζηαηηθφηεηα ηνπ θηεξίνπ , ηα ρξήκαηα απηά είλαη ρακέλα εληειψο, δελ είλαη
επαξθεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα πάξεη ηελ άδεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα
ρξήκαηα ζα πάλε ρακέλα.
Ο θ. Φεξαδνχξνο Ησάλλεο αλέθεξε φηη ην πξφβιεκα απηφ ην βηψλνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
καο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ δψσλ αθηνπιντθψο. Θα πξέπεη άκεζα λα γίλεη ε δεκνπξάηεζε θαη
λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα θαγεία.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού έιαβε σπόψε ηοσ
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
 Σελ επηζηνιή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ αθνινχζεζε ςεθνθνξία
Aθνχ ςήθηζαλ σπέρ δέθα ηέζζεξηο (14) ήηνη νη θ.θ. : Αξκέλεο Γεψξγηνο, Σζνπξνπλάθεο
Γεψξγηνο, Ξέλνο Αλδξέαο, Κακπίηζεο Θεφδσξνο, Φεξαδνχξνο Ησάλλεο, Σζαγθαξφπνπινο
Γεκήηξηνο, Κφθνξεο Κσλζηαληίλνο, Αγαιηαλφο Ησάλλεο, Σξνχζζαο (Νηάζζεο) Γηνλχζηνο,
Μαξνχδαο Γηνλχζηνο, Μπισλάο Παλαγηψηεο, Καζζηκάηεο Αληψληνο, Καξκίξεο Νηθφιανο,
Μαξίλνο Αλαζηάζηνο.
Καηά ςήθηζαλ έληεθα (11) ήηνη νη θ.θ. :Καθνιχξεο ηαχξνο , Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο,
εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Πξαζζάο Βαζίιεηνο, Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Καςακπέιε
Βαζηιηθή, Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Γάζπαξνο Γηνλχζηνο, Γξφζνο Παλαγηψηεο, ,
Ληβέξεο
Υαξάιακπνο, Καιακαξάο Νηθφιανο.
Σελ δηθή ηνπο πξφηαζε ςήθηζαλ (3) ήηνη νη θ.θ. : Κφθιαο Φψηηνο, Πιαηππφδεο
Κσλζηαληίλνο, Ρέλεζεο Γηνλχζηνο.
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Καηά πιεηοψεθία
Αποθαζίδεη: Σελ άκεζε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ :Δπηζθεπή- ζπληήξεζε Γεκνηηθψλ
θαγείσλ Εαθχλζνπ», ζπκθψλα κε ηε κειέηε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη παξάιιεια ηελ
εμεχξεζε ρψξνπ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζθαγείσλ.
Ζ απόθαζε πήρε αρηζκό 271/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύρος Καθοιύρες
Αθρηβές Απόζπαζκα
O Πρόεδρος ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ
ηαύρος Καθοιύρες
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ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. Καθνιχξεο ηαχξνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
7. Καςακπέιε Βαζηιηθή
8. Αξκέλεο Γεψξγηνο
9. Σζνπξνπλάθεο Γεψξγηνο
10. Ξέλνο Αλδξέαο
11. Κακπίηζεο Θεφδσξνο
12. Φεξαδνχξνο Ησάλλεο
13. Σζαγθαξφπνπινο Γεκήηξηνο
14. Γάζπαξνο Γηνλχζηνο
15. Καξαθάο σηήξηνο
16. Πέηηαο Νηθφιανο
17. Γξφζνο Παλαγηψηεο
18. Κφθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αγαιηαλφο Ησάλλεο
20. Σξνχζζαο (Νηάζζεο) Γηνλχζηνο
21. Μαξνχδαο Γηνλχζηνο
22. Μπισλάο Παλαγηψηεο
23. Κφθιαο Φψηηνο
24. Πιαηππφδεο Κσλζηαληίλνο
25. Ρέλεζεο Γηνλχζηνο
26. Καζζηκάηεο Αληψληνο
27. Καξκίξεο Νηθφιανο
28. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
29. Καιακαξάο Νηθφιανο
30. Πάζηξαο Υξήζηνο

