
Για το ίδιο θέμα σήμερα, στις

10.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί

συνάντηση του δημάρχου Πλα-

τανιά Γιάννη Μαλανδράκη με

τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων

Απόστολο Βουλγαράκη προ-

κειμένου να τον ενημερώσει για

την πρόσφατη ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου Πλατανιά.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις

τελευταίες εξελίξεις αναφορικά

με την επιχειρούμενη εκποίη-

ση του αεροδρομίου του Μά-

λεμε από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. σε ιδιώ-

τες επενδυτές, το Δημοτικό

Συμβούλιο Πλατανιά ομόφωνα

προχώρησε στην έκδοση ψη-

φίσματος που έδωσε χθες στη

δημοσιότητα επισήμως ο Δή-

μος Πλατανιά.

Στο ψήφισμα τονίζεται: 

«Επειδή η επιχειρούμενη εκ-

ποίηση του ιστορικού αερο-

δρομίου του Μάλεμε για τη δη-

μιουργία ιδιωτικών επενδύσε-

ων δεν συνάδει με την ιστορι-

κή σημασία του συγκεκριμένου

χώρου και η πλήρης αγνόησή

της αποτελεί πρόκληση για την

τοπική κοινωνία, παρά τις προ-

σπάθειες του Δήμου με τους αρ-

μόδιους Φορείς, το Δημοτικό

Συμβούλιο διεκδικεί δυναμι-

κά την παραχώρηση του χώρου

του αεροδρομίου του Μάλεμε

στον Δήμο Πλατανιά για την

ανάπτυξη κοινωφελών, αθλη-

τικών, πολιτιστικών υποδομών,

πάρκων ευρείας χρήσης και

γενικότερα την ανάπτυξη κοι-

νωφελών δράσεων προς όφελος

της τοπικής κοινωνίας και οι-

κονομίας. 

Επίσης, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Πλατανιά διεκδικεί,

αξιώνει και απαιτεί την ορι-

στική ικανοποίηση του δίκαι-

ου και διαχρονικού αιτήματος

της παραχώρησης του αερο-

δρομίου του Μάλεμε και την

απόδοση των χώρων του στην

τοπική κοινωνία για ιστορι-

κούς λόγους παγκόσμιας ση-

μασίας, που κάθε χρόνο επιβε-

βαιώνονται με την παρουσία

επισκεπτών από όλο τον κόσμο

καθώς και για την ανάπτυξη

του συγκεκριμένου χώρου σύμ-

φωνα με το υφιστάμενο σε

ισχύ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου

Πλατανιά».  
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ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Συνέλευση ΠΕΑΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ:

“Οχι” ιδιωτικοποίηση
αεροδρομίου Μάλεμε

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Υπογραφή συμβάσεων έργων

Υπογραφή συμβάσεων έργων θα γίνει σήμερα, στις 12 το με-

σημέρι, στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι. Οπως

ανακοίνωσε ο Δήμος Πλατανιά, θα υπογραφούν οι συμβά-

σεις των παρακάτω έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από

το πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -

2013”:

• “Αξιοποίηση Γεώτρησης - Αρδευτικά Δίκτυα Ευρύτερης Πε-

ριοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμπαρίου Δήμου Πλατανιά”

Ανάδοχος Εργου: Δρακάκης Α.Ε., πρ/σμος έργου: 400.000,00

€ με Φ.Π.Α.

• “Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βουκολιών Δήμου Πλα-

τανιά”.

Ανάδοχος Εργου: Κ/ΞΙΑ Παυλιουδάκη Παύλος - Παντελάκης

Ευστράτιος, πρ/σμος Εργου: 184.600,37 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Νέα εποχή για τη
ΒΙΟ.ΧΥΜ.”

«Από σήμερα ξεκινά η νέα εποχή της ΒΙΟ.ΧΥΜ.» δήλωσε ο

πρόεδρος της εταιρείας, τραπεζικός Μιχ. Μαρακάκης, με

αφορμή την προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. που εκλέχθηκε

από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ής Ιουνίου 2013

των μετόχων της εταιρείας “Βιομηχανία Χυμών και Οίνων

Α.Ε.” με Δ.Τ. “ΒΙΟ.ΧΥΜ.”. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρώ-

τος στόχος είναι ο εκσυχρονισμός της μονάδας και ότι «οι πα-

ραγωγοί θα πληρωθούν, μετά από έλεγχο, για τις παλιές

οφειλές της ΒΙΟ.ΧΥΜ. (2009), ενώ θα δοθούν οι οφειλόμενες

αποζημιώσεις σε εργαζομένους που έχουν απολυθεί στο πα-

ρελθόν και αποτελούν πραγματικές οφειλές της εταιρείας».

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. συγκροτή-

θηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Μαρακάκης Μιχαήλ, τρα-

πεζικός, αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Πούλακας

Ιάσων, μαθηματικός, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Ανδρου-

λάκης Γεώργιος, οικονομολόγος, Καλογεράκης Νικόλαος, επι-

χειρηματίας, Μαρινάκης Γεώργιος, οικονομολόγος,

Μαρκαντωνάκης Αλέξανδρος, χημικός μηχανικός, δ/νων σύμ-

βουλος Κυλινδρόμυλων Κρήτης, Ντοκάκης Δημήτριος, οικο-

νομολόγος, πρώην διευθυντής Α.Τ.Ε., Περουλάκης

Κωνσταντίνος, πρόεδρος Ενώσεων Χανίων, Φαραντάκης Γε-

ώργιος, επιχειρηματίας.

Ο πρόεδρος της εταιρείας αναφερόμενος στους στόχους του

νέου Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε: «Από σήμερα ξεκινά η

νέα εποχή της ΒΙΟ.ΧΥΜ. Πρώτος στόχος είναι ο εκσυγχρονι-

σμός της μονάδας με ανανέωση του υφιστάμενου μηχανο-

λογικού εξοπλισμού και μετεγκατάσταση της εταιρείας σε

νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, τα οποία θα υλοποιη-

θούν εν λειτουργία της επιχείρησης. Αμεσα θα ξεκινήσουν

ενέργειες για τη στοιχειώδη συντήρηση των σημερινών εγκα-

ταστάσεων και για την ανάθεση μελέτης για το νέο εργοστά-

σιο ενώ ταυτόχρονα θα προετοιμαστεί φάκελος για ένταξη

της εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο. Παράλληλα θα γίνει

προγραμματισμός των εργασιών και επανακαθορισμός αρ-

μοδιοτήτων των εργαζομένων». 

Ο κ. Μαρακάκης επίσης τόνισε ότι «οι παραγωγοί θα πληρω-

θούν, μετά από έλεγχο, για τις παλιές οφειλές της ΒΙΟ.ΧΥΜ.

(2009), ενώ θα δοθούν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις σε ερ-

γαζομένους που έχουν απολυθεί στο παρελθόν και αποτε-

λούν πραγματικές οφειλές της εταιρείας». Ο Πρόεδρος

ανέφερε ότι από σήμερα και στο εξής παραγωγοί και έμποροι

θα εξοφλούνται από την εταιρεία τοις μετρητοίς, ενώ εξέ-

φρασε την αισιοδοξία του ότι θα ξαναζωντανέψει η γεωρ-

γική παραγωγή εσπεριδοειδών στο Νομό, θα αυξηθεί η

παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας φρέσκων χυμών, θα προω-

θηθούν τα προϊόντα σε νέες αγορές, θα επεκταθεί η γκάμα

των προϊόντων και η νέα ΒΙΟ.ΧΥΜ. θα γίνει μια πολύ κερδο-

φόρα επιχείρηση. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ενέργειες για

αποζημιώσεις παραγωγών
Σε ενέργειες για αποζημιώσεις παραγωγών έχει προχωρήσει

ο Δήμος Πλατανιά. Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή

του για τους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές στην αν-

θοφορία και στην καρπόδεση των ελαιοδέντρων από τα και-

ρικά φαινόμενα του μηνός Μαΐου, «ο Δήμος έχει προβεί σε

όλες τις απαραίτητες ενέργειες (συλλογή στοιχείων, αναγγε-

λία ζημιάς, ενημέρωση τις αρμόδιας Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α.,

αυτοψία κ.λπ.), ώστε να ενταχθούν οι ζημιές αυτές για απο-

ζημίωση στο πρόγραμμα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, όπως ορίζει ο νόμος στις περιπτώσεις

αυτές. Μετά την έγκριση των υπηρεσιών για την ένταξή μας

στο πρόγραμμα αποζημιώσεων ΠΣΕΑ, θα ενημερωθούν όλοι

οι δημότες μας για να υποβάλουν αιτήσεις εφόσον απαιτηθεί.

Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται η συλλογή αιτήσεων από

τους πληγέντες. Εφόσον ενταχθούν οι ζημιές για αποζημίωση

στο πρόγραμμα ΠΣΕΑ, ο Δήμος θα ενημερώσει τους παρα-

γωγούς με νέα ανακοίνωση για να υποβάλουν δηλώσεις ζη-

μιάς, στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. εφόσον απαιτηθεί».

Την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση
του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει με ψήφισμά
του το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά. 

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει το Παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ενωσης Αγω-

νιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ) σήμερα, στις 7 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέ-

ντρο Χανίων.


