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                             A Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 26/2017 

πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θήξαο. 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΩ :      392/2017 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                  ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ :   ΑΝΑΣΑΘΟ-ΝΘΚΟΛΑΟ ΖΩΡΖΟ. 

           ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ : ΓΕΩΡΓΘΟ ΑΝΣ. ΝΟΜΘΚΟ.  

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ :ΔΑΡΖΕΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ. 

          ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ :  ΟΡΦΑΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ:   ΤΠΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΕΗΝΟ ΣΖ ΑΝΣΟΡΗΝΖ. 
ηε Θήξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ   Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ αληνξίλεο 

(ΓΑΠΠΟ), ζήκεξα ηελ   15-12-2017, εκέξα ηεο εβδνκάδνο       Παξαζθεπή θαη ώξα  

17:00’, ζπλήιζαλ  ζε δεκόζηα  ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   ηνπ 

Γήκνπ Θήξαο, θαηόπηλ ηεο ππ΄άξηζ.   159/08-12-2017 πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  γηα  πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67  παξ.5  ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) ζηνπο πκβνύινπο. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά 
(27)  κειώλ βξέζεθαλ   Γέθα- έμη  (16), ήηνη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ 
2. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

         3.   ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ          
4. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
5. ΜΠΔΛΛΩΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΡΟΤΛΑ 
6. ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ 
8. ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
9. ΓΡΑΒΑΝΖ ΟΛΓΑ 
10. ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 
11. ΑΡΓΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ 
12. ΓΑΚΟΡΩΝΗΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

         13.  ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
         14.  ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 
         15. ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ 

16.  ΕΩΡΕΟ ΑΝΓΡΔΑ 
 

 

1. ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ ΗΩΑΝΝΑ 
2. ΥΛΩΡΗΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ 
3. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 
4. ΗΓΑΛΑ ΑΝΣΩΝΗΟ 
5. ΜΑΪΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 
6.ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
7.ΚΗΣΟΤ ΟΦΗΑ 
8. ΓΡΟΟ ΜΑΡΚΟ 
9. ΓΡΑΣΗΑ ΗΩΑΝΝΖ 
10. ΟΡΦΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 
11.ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ 
 
 

 
 
(Πνπ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη 
λόκηκα εθιήζεζαλ). 
 
 

 

      

ηε ζπλεδξίαζε παξώλ ήηαλ θαη ν Γήκαξρνο θ. Εώξδνο Αλαζηάζηνο-Νηθόιανο.  
                                                                         
                                                                     
 Δπίζεο παξαβξέζεθε  ε  Πειέθε Μαξηάλλα, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ  Θήξαο γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθώλ . 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. πξνζήιζαλ νη θάησζη  Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη: 
1. Βακβαθνύξε Ησάλλα. 
2. Υισξίδεο Αξηζηείδεο. 
3. Γξαηζίαο Ησάλλεο. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ ζέκαηνο απηνύ είραλ ήδε απνρσξήζεη από 

ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ.. νη θάησζη  Γεκνηηθνί ύκβνπινη: 
1. Σδνύξνο Διεπζέξηνο. 
2. Υισξίδεο Αξηζηείδεο. 
3. Γαθνξώληαο Δκκαλνπήι. 
4. Εώξδνο Αλδξέαο. 

 
  Ο Πξόεδξνο αθνύ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο  ηνπ Γ. .  θαη εηζεγνύκελνο ην 

13
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  κε ζέκα : «ΤΠΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΕΗΝΟ ΣΖ ΑΝΣΟΡΗΝΖ»  ην 

ιόγν έδσζε ζηνλ  Αληηδήκαξρν   θ.  Καθνύξν Μάξθν,  ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ζην Γ.. 

ην από 11-12-2017 έγγξαθν ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Αηξεηώλ Οξγάλσλ Γήκνπ 

Θήξαο, ην νπνίν έρεη σο εμήο : 
 
«Σξεηο λέεο άδεηεο θαδίλν, ζε αληνξίλε, Μύθνλν θαη Κξήηε, πξνβιέπεηαη πσο ζα 
παξαρσξήζεη ην Διιεληθό Γεκόζην, ζύκθσλα κε ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ πνπ ζα ηεζεί ζε δηαβνύιεπζε.  
Δηδηθόηεξα ζηνλ Ν.2206/ 1994 κε ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθαλ από ην ππνπξγείν 
Σνπξηζκνύ νη άδεηεο θαδίλν αλά ηελ Διιάδα, πξνζηίζεηαη ε εμήο παξάγξαθνο πνπ αθνξά 
ην λεζί καο: 

  «Με απόθαζε ηεο  Επηηξνπήο Επνπηείαο θαη Ειέγρνπ Παηγλίωλ   ρνξεγείηαη 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαδίλν ζηε αληνξίλε, ζηε γεωγξαθηθή ζέζε πνπ ζα νξηζζεί κε 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ηωλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, Σνπξηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο». 
Γπζηπρώο πάξα ηηο δεζκεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε εξρόκαζηε αληηκέησπνη γηα άιιε κηα θνξά κε ηελ απαμίσζε  ηνπ ζεζκνύ ησλ 
Γήκσλ. 
   Με ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο  δηαβνύιεπζεο έσο ηηο 11 /12/2017, ρσξίο θακία 
ελεκέξσζε  θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ε γλώκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,  κε κνλαδηθό 
γλώκνλα ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πξώηνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ κηαο θαη ην 
Διιεληθό Γεκόζην ζα ζπκκεηέρεη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ηπρεξώλ παηγλίσλ ησλ 
θαδίλσλ κε εληαίνπο ζπληειεζηέο από 20% σο 8% ζε αθαζάξηζηα έζνδα αληίζηνηρα από 
100.000.000 επξώ σο 500.000.000 επξώ. 
  Θεσξώληαο όηη ε επηπηώζεηο από ηελ δεκηνπξγία θαδίλν ζηε αληνξίλε ζηελ 
νηθνλνκία , ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ θνηλσληθή δνκή ζα είλαη  ηεξάζηηεο. 
  Καινύκε ηελ πνιηηεία νπδεκία απόθαζε ίδξπζεο θαδίλνπ ζηελ αληνξίλε λα κελ 
ιάβεη ρσξίο ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
  Ωο εθ ηνύηνπ θαινύκε ην ζώκα λα απνθαλζεί ζρεηηθώο γηα ηελ ίδξπζε ή κε θαδίλν  
ζηελ αληνξίλε». 
 
 
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

   Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε  ηνπ  ηελ εηζήγεζε   ηνπ θ. 
Γεκάξρνπ θαζώο θαη ηηο   δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ      ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δθθξάδεη έληνλε δηακαξηπξία γηα ηελ  ίδξπζε θαδίλνπ ζηελ αληνξίλε, γηα ην ιόγν 

όηη  νη επηπηώζεηο από ηελ δεκηνπξγία θαδίλν ζηε αληνξίλε ζηελ νηθνλνκία , ζηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηελ θνηλσληθή δνκή ζα είλαη  ηεξάζηηεο, εθδίδνληαο ην παξαθάησ 

ςήθηζκα : 
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Φ Ζ Φ Η  Μ Α 

 
-Δίκαζηε πιήξσο αληίζεηνη κε ηελ δεκηνπξγία θαδίλν ζηε αληνξίλε, θαζόζνλ νη 
επηπηώζεηο από κηα ηέηνηα ελέξγεηα  ζα είλαη αλεπαλόξζσηεο, ζηελ νηθνλνκία , 
ζηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ θνηλσληθή δνκή ηνπ λεζηνύ καο. 
- Δθθξάδνπκε ηελ πιήξε δπζαξέζθεηά καο πξνο ηελ Πνιηηεία,  ε νπνία ρσξίο 
θακία ελεκέξσζε ,  παξαρσξείηαη από ην Διιεληθό Γεκόζην άδεηα θαδίλν ζην λεζί 
καο, αδηαθνξώληαο γηα ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από κηα ηέηνηα 
παξαρώξεζε. 
- Δθθξάδνπκε ηελ πιήξε δπζαξέζθεηά καο πξνο ηελ Πνιηηεία ε νπνία ρσξίο λα 
ιάβεη ππόςελ ηε γλώκε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  
παξαρσξεί ηελ άδεηα θαδίλν ζην λεζί καο. 
 

 
 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΝΣ. ΝΟΜΗΚΟ 

 
 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΣ. ΝΟΜΗΚΟ 

 

            ΣΑ   ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 
 

1. ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ 
2. ΚΤΡΗΑΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

         3.ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 
4. ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ  ΗΩΑΝΝΑ 
5. ΝΟΜΗΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
6. ΜΠΔΛΛΩΝΗΑ-ΜΔΝΓΡΗΝΟΤ ΡΟΤΛΑ 
7. ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ 
8. ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
9. ΓΡΑΒΑΝΖ ΟΛΓΑ 
10. ΑΡΓΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ 

      11.  ΥΑΛΑΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
      12.  ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ 
      13. ΓΡΑΣΗΑ ΗΩΑΝΝΖ 
      14. ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ 
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