
 

 
  

 
 
 
 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 12/23-04-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ Συμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 23-04-2019 θμζρα Σρίτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 5044/19-04-

2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ                                                         1.  Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 

2. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 2.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 

3. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   3.  Σςικνάκθσ Γεϊργιοσ 

4. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         4.  Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ 

5. Πουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

6. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 

7. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                      7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 

8. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  8.  πινκάκθσ Μιχαιλ 

9. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ                                                                  9.  Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 

10. Χαλκιαδάκθσ Ζαχαρίασ 

11. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

12. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 

13. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

14. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

15. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 

16. Καμπουράκθσ άββασ 

17. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 

18. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχουν προκφψει 
                  ζξι κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  Σο ςϊμα ενζκρινε το                                                                                                
                  κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  
                  διάταξθσ. 
                        

                 Θζμα: 2ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Σχετικά με την αίτηςη του κ. Βαρδή Αςκοξυλάκη του Ιωάννη,  
                 ςυνταξιοφχου, κατοίκου Τυμπακίου. 

    

Αριθμ. Απόφαςησ: 71/2019 

 

Ο Γήκαξρνο. θ. Αξκνπηάθεο Γεώξγηνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε: 
 

Ο θ. Βαξδήο Αζθνμπιάθεο ηνπ Ησάλλε, ζπληαμηνύρνο, θάηνηθνο Σπκπαθίνπ, θαηέζεζε ηελ κε αξηζκ. 4053/2-
4-2019 αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία βηνηερλίαο θαηαζθεπήο θεξηώλ, 
ηδηνθηεζίαο Μηρειηνπδάθε Νηθνιάνπ, ε νπνία βξίζθεηαη δίπια από ην ζπίηη ηνπ θαη ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα 
πγείαο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηόζν ζηνλ ίδην όζν θαη ζηνπο γείηνλεο, δεδνκέλνπ όηη ε κνξθή ηεο 
εθκεηάιιεπζεο απαηηεί εηθνζηηεηξάσξε ρξήζε θαδαληώλ όπνπ ιηώλεηαη ε πξώηε ύιε (θεξί ή ρεκηθά 
πξντόληα παξαθίλεο) δηόηη αθελόο ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί ιησκέλε ηελ πξώηε ύιε επί 
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εηθνζηηεηξαώξνπ βάζεσο θαη αθεηέξνπ δηόηη εθηόο ησλ πηεηηθώλ νπζηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νη ίδηεο 
πξώηεο ύιεο απαηηείηαη θαη κεγάιε πνζόηεηα θαύζηκεο ύιεο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ 
θαη παξά ην όηη ε ελ ιόγσ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί θαπλνδόρν, νη θαπλνί δηαρένληαη πξνο ηα θάησ 
ππνρξεώλνληαο ηνπο λα δνπλ κε θιεηζηά παξάζπξα δηόηη νη νζκέο είλαη αλππόθνξεο. Ο ίδηνο δε ιόγσ ησλ 
παζήζεσλ ηνπ δελ κπνξεί λα αλερζεί ηηο ελ ιόγσ εθπνκπέο θαπλνύ δηόηη ακέζσο έρεη αλαπλεπζηηθό 
παξνμπζκό κε όηη απηό ζεκαίλεη γηα ηελ ζπλνιηθή πνξεία ηεο πγείαο ηνπ θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο. 
Δπεηδή ε ελ ιόγσ επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ην ζπίηη ηνπ θαη από άιια γεηηληάδνληα 
ζπίηηα. 
Δπεηδή ε επηρείξεζε βξίζθεηαη όρη ζηηο παξπθέο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ αιιά εληόο απηνύ θαη κάιηζηα ζε 
επαθή κε ηα γεηηληάδνληα ζπίηηα. 
Δπεηδή ε ελ ιόγσ επηρείξεζε εγθαηαζηάζεθε ηώξα ελώ ν ίδηνο θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή από ηελ δεθαεηία ηνπ 
1970 όπσο θαη νη πεξηζζόηεξνη γείηνλεο. 
Εεηά από ην Γεκνηηθό πκβνύιην όπσο: 

1. Δπαλειεγρζεί ε ελ ιόγσ ρξήζε γεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
2. Γηαηαρζεί αξκνδίσο ε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο από εηδηθνύο επηζηήκνλεο γηα λα 

δηαπηζησζεί ε αιήζεηα ησλ ηζηνξνπκέλσλ θαη ε επηθηλδπλόηεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ εθπνκπώλ γηα 
ηελ πγεία ηόζν απηνύ ηνπ αηηνύληνο αιιά θαη παληόο πεξηνίθνπ. 

3. Λεθζνύλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ή θάζε αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ θαη 
αλαιεθζνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή, 
ηεο κε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ 
ελόο εθάζηνπ ησλ πνιηηώλ ζηελ πγεία θαη ηελ θαηνηθία. 

Σελ αίηεζε ηνπ θ. Βαξδή Αζθνμπιάθε ζπκθσλνύλ θαη ζπλππνγξάθνπλ όινη νη γείηνλεο κε ην αξηζκ. πξση. 
4625/12-4-2019 έγγξαθν πνπ θαηέζεζαλ. 
Ζ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα καο έζηεηιε ηελ  αξηζκ. 3/2019 απόθαζε ηεο επί ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαξδή 
Αζθνμπιάθε γηα ηηο ζπλέπεηεο ιεηηνπξγίαο βηνηερλίαο θαηαζθεπήο θεξηώλ εληόο ζρεδίνπ πόιεο Σπκπαθίνπ 
πξνηείλεη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε 
λα δεηεζεί ε απνκάθξπλζε ηεο επηρείξεζεο απηήο εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, γηα λα κελ δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο πεξηνίθνπο θαη ηα ζπλαθή απηώλ. 
ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ θαη θαηέζεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη νη δηθεγόξνη ησλ εκπιεθνκέλσλ. 
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ην ζώκα νκόθσλα απνθαζίδεη λα 
πηνζεηήζεη ηελ απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπκπαθίνπ θαη ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ θ. 
Βαξδή Αζθνμπιάθε θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.. 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
                                                  Α π ο φ α σ ί  ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 
Τηνζεηεί ηελ απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Σπκπαθίνπ λα πξνβνύλ νη αξκόδηεο 
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Φαηζηνύ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα δεηεζεί ε απνκάθξπλζε ηεο 
επηρείξεζεο απηήο εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, γηα λα κελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο 
πεξηνίθνπο θαη ηα ζπλαθή απηώλ θαη ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ θ. Βαξδή Αζθνμπιάθε θαη ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.. 
   
 
      Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
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                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Σηηάθε-Λενληαξάθε Διέλε, 2)Μαπξάθεο Γεώξγηνο, 3)Κνπηεληάθεο Υαξάιακπνο, 4)Πνπιηλάθεο 
Μαλνύζνο, 5)Υαξηηάθεο Δκκαλνπήι, 6)Γθηανπξάθε-Μαηζαηάθε Παξαζθεπή, 7)Ξεξνπδάθεο Ησάλλεο, 
8)Κνπξηάθεο Νηθόιανο, 9)Υαιθηαδάθεο Εαραξίαο, 10)Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 
11)Φαζνκπηάθεο Ησάλλεο, 12)Νηθνιηδάθεο Γξεγόξηνο, 13)Καξγάθεο Νηθόιανο, 14)Κνθαξάθεο 
Υαξίιανο, 15)Κακπνπξάθεο άββαο, 16)Μαληνπδάθεο Κσλ/λνο. 
 
                Αθξηβέο Απόζπαζκα 

                       Ο Πξόεδξνο Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
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