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          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                     

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                        

ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΤ                                                                    

                                                                             

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο  13/2018  ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Άλδξνπ. 

Αριθ. Απόθαζης  79/2018                           Περίληψη 

Έθδνζε ςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Ν. 4235/2014 πεξί απαγόξεπζεο εθηξνθήο 

ησλ δώσλ κε δεκέλα πόδηα(πεδηθισκέλα ή 

κπαζηνπξσκέλα 

ήκεξα ζηηο 15 Μαΐνπ 2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:30 ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ, ύζηεξα από ηε κε αξηζκό 

3280/11-5-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

ηνηρνθνιιήζεθε ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ, αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαη επηδόζεθε λόκηκα ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο 

Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ΘΕΜΑ 3
Ο

        
  

 

           Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο  ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 

21 κειώλ ηνπ Γ βξέζεθαλ παξόληα 17. Δπίζεο ήηαλ παξόληεο 3 από ηνπο 16 εθπξνζώπνπο 

Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ θαη 5 από ηνπο από ηνπο 8 Πξνέδξνπο ησλ 

Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ  

Π α ρ ό ν η ε ς 

 

1. Μπάιιαο Διεπζέξηνο (Πξόεδξνο) 

2. Βηδάιεο Νηθόιανο  

3. Λάζθαξεο Γεκήηξηνο  

4. Μακάε Αλδξνλίθε 

5. Φσκάο Γεώξγηνο  

6. Πνιίηνπ Διέλε  

7. Σζαηζνκνίξνπ Αζελά 

8. θόξδνο Ηάθσβνο  

9. Αζαλαζίνπ Φξαληδέζθνο   

 

10. Βάκβνπθαο Δκκαλνπήι 

11. Μαθξή Αζελά  

12. Παληαδή Δηξήλε (Απνρώξεζε 

 ζην 15
ν
 ζέκα ηεο ΖΓ) 

13. Σεληαθόο Γεκήηξηνο  

14. Μακάε Μαξία  

15. Βνιίθα Άλλα  

16. Βνπξαδέξεο Υξήζηνο 

17. Βόζζνο Αλδξέαο (Πξνζήιζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 

ζέκαηνο ηεο ΖΓ)    
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Α π ό ν η ε ς (Οι οποίοι δεν προζήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

1. Καπάθεο Ησάλλεο  

2. Θενδσξάθεο Γηακαληήο  

 

 

3. Βαζηινπνύινπ Μαξία  

4. Βελεηίθε Μαξία  

          

Πρόεδροι Σοπικών Κοινοηήηων              Εκπρόζωποι Σοπικών Κοινοηήηων 

Π α ρ ό ν η ε ς 

1. ηεθάλνπ Γεώξγηνο Γ.Κ. Άλδξνπ 

2. Αλύζεο Υαξάιακπνο Σ.Κ.Λακύξσλ 

3. Σξαλάθνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Κνξζίνπ 

4. Κνπινύξεο ηακάηηνο Σ.Κ.Πηηξνθνύ 

5. θαξώλεο Θσκάο Σ.Κ. Όξκνπ 

       Κνξζίνπ            

 

 

 

1. πέξηνο Δπζηάζηνο, Σ.Κ. Απνηθίσλ 

2. Μνπζηάθαο Γεκήηξηνο Σ.Κ. 

Παιαηόπνιεο  

3. Πέππαο Θσκάο, Σ.Κ.Καηαθνίινπ                                

Α π ό ν η ε ς     (Οι οποίοι δεν προζήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 

1. Υαιάο Διεπζέξηνο Σ.Κ.Μεζαξηάο 

2. Πεηξίζεο Κσλ/λνο Γ.Κ.Μπαηζίνπ 

3. Μνύιαο Κσλ/λνο Σ.Κ.Γαπξίνπ 

 

 

 

 

1.Αζαλαζίνπ Καιιηόπε, Σ.Κ.Ακκνιόρνπ 

2.Μνπζηάθαο Ησάλλεο Σ.Κ.Απξνβάηνπ 

3.Φαξξνύ Μαξία Σ.Κ.Καππαξηάο  

4.Σζηξδήκνπ Διέλε  Σ.Κ.Κνρύινπ 

5.Μπόζνο Θεόδσξνο, Σ.Κ.Μαθξνηαληάινπ 

6. Γθηώλεο Πέηξνο Σ.Κ. Άξλεο 

7. Κνπκαξηαλόο Κσλ/λνο Σ.Κ.πλεηίνπ 

8. Γξεγόξαο Φίιηππνο Σ.Κ. Βηηαιίνπ 

9. Εαλλάθε Άλλα Σ.Κ.Βνπξθσηήο 

10.πέξηνο Κσλ/λνο Σ.Κ.Παιαηνθάζηξνπ 

11.Μαληδώξνο Γηαλλνύιεο Σ.Κ.Ά.Γαπξίνπ 

12.Γάξαο Βαζίιεηνο, Σ.Κ.Φειινύ 

13.Πέηζαο Πέηξνο Σ.Κ.ηεληώλ 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο Άλδξνπ θ. νπζνύδεο Θενδόζηνο. 

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Μήιαο Ησάλλεο γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

O Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο 

Α) Σν από 17-3-2018 πξαθηηθό ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αγξνηηθνύ 

πλεηαηξηζκνύ Πηηξνθνύ  ην νπνίν έρεη σο εμήο :   
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Β)  Σν από 9-3-2018 πξαθηηθό ηεο Σ.Κ Πηηξνθνύ ην νπνίν έρεη σο εμήο :  
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη ησλ 

παξεβξηζθόλησλ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ νπνία 
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ππήξμαλ ηνπνζεηήζεηο θαη πξνηάζεηο νη νπνίεο θαη απνηππώλνληαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο  

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξόηεηλε ηελ έθδνζε ηνπ θάησζη 

ςεθίζκαηνο :  

«Μηα αθόκα απηή απόδεημε ηεο άγλνηαο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ ηεο νξηδόληηαο 

εθαξκνγήο κέηξσλ θαη πεξηθξόλεζεο ηεο έλλνηαο ηεο λεζησηηθόηεηαο απνηεινύλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4235/2014.Έλλνηαο ηεο λεζησηηθόηεηαο πνπ παξόηη έρεη ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε (άξζξν 

101)θαη αληίζηνηρε Επξσπατθή κε ηε Σπλζήθε ηεο Ληζζαβόλαο(άξζξν173) ζηελ πξάμε δελ έρεη 

πεξηερόκελν . Η νξηδόληηα εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ λνκνζεηήκαηνο είλαη 

γηα ηα λεζηά καο ιίαλ επηεηθώο εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο .Ο κηθξόο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο θιήξνο 

θαη ε δηακόξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ζε αλαβαζκίδεο πνπ δίλνπλ θαη ηε δπλαηόηεηα θαιιηέξγεηαο ηνπ 

εδάθνπο, θαζώο θαη ν κηθξόο αξηζκόο ησλ εθηξεθόκελσλ παξαγσγηθώλ δώσλ θαζηζηά 

αλεθάξκνζηεο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Τα παξαγσγηθά δώα ζηελ Άλδξν κηθξνύ αξηζκνύ αλά παξαγσγό , παξακέλνπλ εληόο ησλ κηθξώλ 

θηεκάησλ πνπ νξηνζεηνύληαη κε μεξνιηζηέο θαη εκπνδίδνληαη λα κεηαθηλνύληαη ζε άιια γεηηνληθά 

θηήκαηα κε πέδηθια δειαδή κε ην δέζηκν ησλ πνδηώλ ηνπο ηεο ίδηαο πιεπξάο (1ή 2 πέδηθια θαηά 

πεξίπησζε ) κε ζρνηλί. Μηα ζπλήζεηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο δνθηκαζκέλε 

εθαηνληάδεο ρξόληα .Σε θακηά πεξίπησζε ην πεδίθισκα απηό δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαθή ή 

βάλαπζε κεηαρείξηζε .Μόλν ηνπο πεξηνδεύνληεο δήζελ νηθνινγνύληεο ελνρινύλ νη νπνίνη 

πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειίεο θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαζηξέθνπλ θαη παξαπνηνύλ ηεο πξαγκαηηθέο 

έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ηεο νηθνινγίαο. 

Σε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη πξόζεζε θάιπςεο πεξηπηώζεσλ πνπ ην πέδηθιν εθαξκόδεηαη 

ιαλζαζκέλα θαη θαηαιήγεη όλησο ζε θαθνκεηαρείξηζε ηνπ δώνπ.  

Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο ζα νδεγήζεη ζηελ ζηαδηαθή ππνρώξεζε θαη 

ελ΄ηέιεη ηνλ αθαληζκό ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο (πξσηνγελή ηνκέα) πνπ απνηειεί ηνλ 

έλα από ηνπο δύν ππιώλεο αλάπηπμεο (καδί κε ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν)ησλ λεζηώλ .Οπζηαζηηθά ζα 

νδεγήζνπκε ηα λεζηά καο ζηελ νηθνλνκηθή θαη αθόκα κεγαιύηεξε δεκνγξαθηθή θαηάξξεπζε. 

Ζεηνύκε ινηπόλ ηελ νξζή εξκελεία θαη πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ γεγνλόο 

πνπ είλαη γεληθή απαίηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη πξσηεπόλησο ησλ γεσξγνθηελνηξόθσλ ηεο Άλδξνπ 

όπσο εθθξάδεηαη κε ην από 17-3-2018 πξαθηηθό ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αγξνηηθνύ 

Σπλεηαηξηζκνύ Πηηξνθνύ θαη ην από 9-3-2018 πξαθηηθό ηεο Τ.Κ Πηηξνθνύ . 

Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γ πξόηεηλε ζην ώκα ηελ ζύζηαζε επηηξνπήο ε νπνία ζα 

παξαδώζεη ην ςήθηζκα ζην αξκόδην ππνπξγείν ε νπνία ζα απνηειείηαη από:  

Α) ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Β) ηνλ αληηδήκαξρν θ. θόξδν Ηάθσβν αξκόδην γηα ζέκαηα πξσηνγελνύο ηνκέα  

Γ) ηνλ επηθεθαιή ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Αζαλαζίνπ Φξαληδέζθν  

κε ηελ παξνπζία θαη ηνπ Γεκάξρνπ Άλδξνπ  

Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ   

Σν ζπκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ :  

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

 ην από 17-3-2018 πξαθηηθό ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ 

      Πηηξνθνύ 

 ην από 9-3-2018 πξαθηηθό ηεο Σ.Κ Πηηξνθνύ 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε  

 Σηο ηνπνζεηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ όπσο εκθαλίδνληαη ζηα  

      απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο  

Κη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθωνα   
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 Σελ έθδνζε ηνπ θάησζη ςεθίζκαηνο :  

 

«Μηα αθόκα απηή απόδεημε ηεο άγλνηαο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ ηεο 

νξηδόληηαο εθαξκνγήο κέηξσλ θαη πεξηθξόλεζεο ηεο έλλνηαο ηεο λεζησηηθόηεηαο 

απνηεινύλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4235/2014.Έλλνηαο ηεο λεζησηηθόηεηαο πνπ παξόηη έρεη 

πληαγκαηηθή θαηνρύξσζε (άξζξν 101)θαη αληίζηνηρε Δπξσπατθή κε ηε πλζήθε ηεο 

Ληζζαβόλαο(άξζξν173) ζηελ πξάμε δελ έρεη πεξηερόκελν. Ζ νξηδόληηα εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ λνκνζεηήκαηνο είλαη γηα ηα λεζηά καο ιίαλ επηεηθώο 

εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο .Ο κηθξόο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο θιήξνο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ 

αλάγιπθνπ ζε αλαβαζκίδεο πνπ δίλνπλ θαη ηε δπλαηόηεηα θαιιηέξγεηαο ηνπ εδάθνπο, 

θαζώο θαη ν κηθξόο αξηζκόο ησλ εθηξεθόκελσλ παξαγσγηθώλ δώσλ θαζηζηά αλεθάξκνζηεο 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Σα παξαγσγηθά δώα ζηελ Άλδξν κηθξνύ αξηζκνύ αλά παξαγσγό, παξακέλνπλ εληόο ησλ 

κηθξώλ θηεκάησλ πνπ νξηνζεηνύληαη κε μεξνιηζηέο θαη εκπνδίδνληαη λα κεηαθηλνύληαη ζε 

άιια γεηηνληθά θηήκαηα κε πέδηθια δειαδή κε ην δέζηκν ησλ πνδηώλ ηνπο ηεο ίδηαο 

πιεπξάο (1ή 2 πέδηθια θαηά πεξίπησζε ) κε ζρνηλί. Μηα ζπλήζεηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο δνθηκαζκέλε εθαηνληάδεο ρξόληα. ε θακηά πεξίπησζε ην πεδίθισκα 

απηό δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαθή ή βάλαπζε κεηαρείξηζε. Μόλν ηνπο πεξηνδεύνληεο 

δήζελ νηθνινγνύληεο ελνρινύλ νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειίεο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δηαζηξέθνπλ θαη παξαπνηνύλ ηεο πξαγκαηηθέο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ηεο 

νηθνινγίαο. 

ε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη πξόζεζε θάιπςεο πεξηπηώζεσλ πνπ ην πέδηθιν 

εθαξκόδεηαη ιαλζαζκέλα θαη θαηαιήγεη όλησο ζε θαθνκεηαρείξηζε ηνπ δώνπ.  

Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξναλαθεξζείζαο λνκνζεζίαο ζα νδεγήζεη ζηελ ζηαδηαθή 

ππνρώξεζε θαη ελ΄ηέιεη ηνλ αθαληζκό ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο (πξσηνγελή 

ηνκέα) πνπ απνηειεί ηνλ έλα από ηνπο δύν ππιώλεο αλάπηπμεο (καδί κε ηνλ ηνπξηζηηθό 

θιάδν)ησλ λεζηώλ .Οπζηαζηηθά ζα νδεγήζνπκε ηα λεζηά καο ζηελ νηθνλνκηθή θαη αθόκα 

κεγαιύηεξε δεκνγξαθηθή θαηάξξεπζε. 

Εεηνύκε ινηπόλ ηελ νξζή εξκελεία θαη πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ 

γεγνλόο πνπ είλαη γεληθή απαίηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη πξσηεπόλησο ησλ 

γεσξγνθηελνηξόθσλ ηεο Άλδξνπ όπσο εθθξάδεηαη κε ην από 17-3-2018 πξαθηηθό ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Πηηξνθνύ θαη ην από 9-3-2018 

πξαθηηθό ηεο Σ.Κ Πηηξνθνύ . 

  Σελ ζύζηαζε επηηξνπήο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ςεθίζκαηνο ζην αξκόδην Τπνπξγείν 

απαξηηδόκελε από :   

Α) ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Β) ηνλ Αληηδήκαξρν θ. θόξδν Ηάθσβν αξκόδην γηα ζέκαηα πξσηνγελνύο ηνκέα  

Γ) ηνλ επηθεθαιή ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Αζαλαζίνπ Φξαληδέζθν  

κε ηελ παξνπζία θαη ηνπ Γεκάξρνπ Άλδξνπ 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

ε πίζησζε ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη: 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 79/2018 

 

           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..                 ΣΑ ΜΔΛΖ 

(ππνγξαθή) 

 

              Μπάιιαο Διεπζέξηνο  

Βηδάιεο Νηθόιανο 

Λάζθαξεο Γεκήηξηνο  

Μακάε Αλδξνλίθε 
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Φσκάο Γεώξγηνο 

Πνιίηνπ Διέλε   

Σζαηζνκνίξνπ Αζελά  

θόξδνο Ηάθσβνο  

Αζαλαζίνπ Φξαληδέζθνο  

Βάκβνπθαο Δκκαλνπήι 

Μαθξή Αζελά 

Σεληαθόο Γεκήηξηνο  

Μακάε Μαξία  

Βνιίθα Άλλα   

Βνπξαδέξεο Υξήζηνο  

Παληαδή Δηξήλε  

Βόζζνο Αλδξέαο  

 

                                                        Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ.. 

 

 

Διεπζέξηνο Μπάιιαο 
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