Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αρ.Πρωτ. 1260 - 09/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
31ης Μαΐου 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3
Στη Λαμία σήμερα 31-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε
σε 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος), στις συνήλθε
σε συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε
με την 149/2014 (αρ. πρ. 9/15-09-2014) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με την αριθμ. πρωτ.
10361/121/15-01-2018
(ΦΕΚ
33/ΥΟΔΔ/25-01-2018)
Απόφαση
του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου της Περιφερειακής
Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς
και μετά από την αριθμ. πρωτ: 122321 / 164 / 25-05-2018 πρόσκληση του
προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 2ου πρακτικoύ συνεδριάσεως της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 07/05/
2018.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Αναστασίου Δ. Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,5 MW της εταιρείας «Β.
WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Αυλοί - Στέρνιζα» του Δήμου
Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
και μονάδας θραύσης – ταξινόμησης αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ» στη θέση ΄΄ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ΄΄ Τ.Κ.
Αλμυροποτάμου Δ.Ε Στυρέων Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου : «Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ. 5 στην
περιοχή της Στρώμης» στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας.
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Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 230
τον/ έτος, έκτασης 20 στεμμάτων, από τη θέση ΄΄Ακρωτήριο Λάρμες΄΄
Μαλεσίνας, στη θέση «Λυκοπεράσματα» κόλπου Λάρυμνας του Δήμου
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος , ως Πρόεδρος,
κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , Π.Σ.,
κος Σανίδας Ηλίας, Π.Σ., τακτικό μέλος,
κα Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ., τακτικό μέλος
κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ., τακτικό μέλος
κος Γεωργούλης Αδαμάντιος, Π.Σ., τακτικό μέλος

Aπώντες: Tα τακτικά μέλη της επιτροπής η κα Μηλίδου - Θαλασσινού
Αφροδίτη, Π.Σ., ο κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος Π.Σ. και η κα Αραβαντινού
Πέγκυ, Π.Σ., τα οποία δεν αντικαταστάθηκαν.
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

της

Δ/νσης

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, υπάλληλος της
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό
Α΄ , που ορίσθηκε γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
με την 10349/731/11-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου κατέθεσε προς
την επιτροπή το Δελτίο Τύπου της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» για τα κάτωθι :

Πολιτικές εξελίξεις
Νέα αντιλαϊκά μέτρα και προνόμια για το κεφάλαιο είναι οι δύο πυλώνες της
«αναπτυξιακής στρατηγικής» που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση για
λογαριασμό του κεφαλαίου
Διαβεβαιώσεις ότι τα ψηφισμένα αντιλαϊκά μέτρα θα συνεχίσουν να αποδίδουν
για το κεφάλαιο και μετά τη λήξη του μνημονίου, αλλά και σαφείς δεσμεύσεις
για νέες αντιλαϊκές παρεμβάσεις χωρίς ημερομηνία λήξης, σε Φορολογικό,
Εργασιακά, Ασφαλιστικό, Υγεία - Πρόνοια, περιέχει το «αναπτυξιακό σχέδιο»
της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.
Απέναντι στην επίθεση κεφαλαίου - κυβέρνησης - ΕΕ, πρέπει να κλιμακωθούν
το επόμενο διάστημα η δραστηριότητα των συνδικάτων και οι πρωτοβουλίες
κοινής δράσης με αυτοαπασχολούμενους και ΕΒΕ.
Απόλυτα αναγκαία η λαϊκή επαγρύπνηση και οι αγώνες.
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ΖΗΤΗΜΑ 1ον
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%9C%CE%9E7%CE%9B%CE
%97-3%CE%93%CE%A5?inline=true
Αφορά την έγκριση Εγκατάστασης για επέκταση μηχανολογική – κτιριακή με
παρέκκλιση ως προς το ύψος, της Μονάδας Παραγωγής Τσιμέντων,
ιδιοκτησίας του φορέα με την επωνυμία «ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», που
λειτουργεί στη θέση «Καμάρι » της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνι της Δ.Ε
Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε Βοιωτίας.
Διατυπώνουμε το ερώτημα πότε συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα και το τι
θέση παίρνουμε σαν επιτροπή.
Απάντηση:
Με την με ΑΔΑ: ΩΟΦΘ4653Π8-ΣΑΚ Απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση της
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λειτουργία του εργοστασίου
παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και των συνοδών έργων
( λιμενικές εγκαταστάσεις, λατομείο ασβεστόλιθου) που λειτουργεί στη θέση Μηλάκι
Αλιβερίου του Ν. Ευβοίας.
Η παραπάνω τροποποίηση της ΑΕΠΟ έγινε από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ,
μετά από αξιολόγηση
ότι
δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4014/11, που προβλέπει ότι :
Από την «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ»
για την τροποποίηση περιβαλλοντικά
αδειοδοτημένης δραστηριότητας
για έργα εκσυγχρονισμού, επέκτασης,
βελτίωσης υπέβαλλαν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΥΠΕΝ)
Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ.
Μετά την αξιολόγηση του φακέλου ο φάκελος κρίθηκε επαρκής, αποστάλθηκε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του
κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ) για την
επικείμενη τροποποίηση και εξέδωσε
ανακοίνωση στον ισότοπο της
Περιφέρειας και στον τοπικό τύπο .
Ακολούθως εκδόθηκε η ΑΕΠΟ από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
Από την ανάγνωση της Απόφασης προκύπτει ότι οι τροποποιήσεις αφορούν





τη χρήση νέας εναλλακτικής πρώτης ύλης, «γυαλί»
καθώς και προσθήκες
o γεφυροπλάστιγγας,
o μεταλλικό σιλό αποθήκευσης,
o σύστημα ζύγισης και μεταφορικούς κοχλίες,
o πνευματικό σύστημα πλήρωσης σιλό,
o πνευματικό σύστημα μεταφοράς πρώτης ύλης στο μύλο
φαρίνας.
Προσωρινή υπαίθρια αποθήκευση κλίνκερ, μέγιστης ποσότητας 20.000
τόνων, σε συγκεκριμένο χώρο, εμβαδού 3000m2 (σχέδιο Γ-1), για
μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ετησίως.

3



Χορήγηση παρέκκλισης για την οριακή τιμή των εκπομπών SO2 και
TOC, δεδομένου ότι οι παραπάνω εκπομπές SO2 και TOC δεν προέρχονται
από την συναποτέφρωση αποβλήτων.

Για τις παραπάνω τροποποιήσεις, ο κάθε ένας με μια απλή ανάγνωση,
συμπεραίνει,
ότι
δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας, ενώ η μεταβολή των ορίων SO2
και TOC γίνεται ώστε οι αέριες εκπομπές να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. ( Οι παλιές αφορούσαν συναποτέφρωση αποβλήτων που δεν ισχύει).
Υπενθυμίζεται ότι με την με ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ Απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου εγκρίθηκε το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία.

ΖΗΤΗΜΑ 2ον
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9B%CE%A57%CE%9B
%CE%97-5%CE%9F6?inline=true
Αφορά την χορήγηση άδειας λειτουργίας , για 5 χρόνια. στην Μονάδα
Επεξεργασίας απορριμμάτων του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Α.Ε στην θέση
Τσαρτάλι της Θήβας.
Προσοχή η άδεια αυτή εκδίδεται χωρίς επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών
όρων προστασίας του Περιβάλλοντος και χωρίς αποσαφήνιση των όρων
λειτουργίας της μονάδας.
Ποια είναι η θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ;
Απάντηση:
Για την: Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Νομού Βοιωτίας,
στη θέση ‘’Τσαρτσάλι’’ Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας εκδόθηκε η έγκριση
περιβαλλοντικών όρων : ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡ10-Λ69 - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Νομού
Βοιωτίας», στη θέση ‘’Τσαρτσάλι’’ Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.
Απόφασης εκδόθηκε άδεια λειτουργίας ΑΔΑ:
ΨΠΛΥ7ΛΗ-5Ο6 - Έκριση εγκατάστασης της ΜΕΑ 2ης ΔΕ ιδιοκτησίας
ΦΟ.Δ.Σ.Α δήμου Θήβας
Σε εφαρμογή της παραπάνω

Οι παραπάνω αποφάσεις διασφαλίζουν την λειτουργία της ΜΕΑ 2ης Δ.Ε.
Νομού Βοιωτίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΖΗΤΗΜΑ 3ον
Συμφωνά με έγκυρες πληροφορίες μας αλλά και από προσωπική εμπειρία…..
Εδώ και πολύ καιρό, μια έντονη δυσοσμία, που μοιάζει με μυρωδιά από
καμένα καλώδια, ανάλογα με τον καιρό και τον αέρα που φυσά, ταλαιπωρεί
έντονα τους κατοίκους της του Αλιβερίου, γύρω από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.
Ζητάμε εδώ και τώρα την ενεργοποίηση των ελεγκτών περιβάλλοντος και την
αιφνιδιαστική επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας.
Απάντηση:
Στα πλαίσια του προγράμματος Εθνικό σχέδιο περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων προγραμματίζεται
έλεγχος στη βιομηχανία παραγωγής
τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» στο Μηλάκι Αλιβερίου.
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ΖΗΤΗΜΑ 4ον
Ζητάμε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση, που διατυπώσαμε και στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
« Με γνώμονα την ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας της Επιτροπής, μέσα
από την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον τομέα ελέγχου της τήρησης
των όρων προστασίας του περιβάλλοντος, που εμπεριέχονται σε κάθε
αδειοδότηση, προτείνουμε να θεματοποιηθούν :
Σχετικά με την υπηρεσία ελεγκτών περιβάλλοντος. Η στελέχωση και ο
εξοπλισμό της.
Πρόγραμμα τακτικών ελέγχων. Θεσμοθέτηση έκτακτων ελέγχων.
Μελέτη για την συγκρότηση και λειτουργία παρατηρητηρίων και σταθμών
ελέγχου του περιβάλλοντος.
Απάντηση:
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιείτο πρόγραμμα Εθνικό σχέδιο
περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων
και
προγράμματα
τακτικών
επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4014/2011 (Α΄209)
σύμφωνα ε τις οδηγίες των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
Ταυτόχρονα πραγματοποιεί έκτακτους έλεγχους και τα αποτελέσματα
αναρτώνται στον ιστότοπο της Περιφέρειας.
Σε προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής σας χορηγήθηκαν αποτελέσματα
ελέγχων για την χρονική περίοδο 2011-2017 όλων των περιφερειακών
ενοτήτων.
Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
oμόφωνα
ενέκρινε το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης στις 07/05/2018.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 26
ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) την με αρ. 146/23-05-2018 (ΑΔΑ:
ΩΥΩΣΩΡΜ-Γ7Ξ) Απόφασης της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 5 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,5 MW της εταιρείας «Β. WIND POWER
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Αυλοί - Στέρνιζα» του Δήμου Θηβαίων στο
Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
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Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα παραγωγής
ενέργειας…… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 27
Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε ο Μελετητής της εν
λόγω ΜΠΕ, o κος Παντελής Μοσκοφόγλου, Μηχανικός ΜεταλλείωνΜεταλλουργός Ε.Μ.Π., ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της
μελέτης.
ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου και
μονάδας θραύσης – ταξινόμησης αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ» στη θέση ΄΄ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ΄΄ Τ.Κ. Αλμυροποτάμου Δ.Ε
Στυρέων Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Το συγκεκριμένο είναι εντός της προσδιορισμένης λατομικής περιοχής και ήδη
λειτουργεί…… Σε αυτή την βάση δεν έχουμε αντίρρηση.
Ζητάμε όμως να εξασφαλιστούν :
Πώς το μέγεθος των επιπτώσεων στη χλωρίδα της περιοχής, από τη
λειτουργία της λατομικής δραστηριότητας, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.
Να τεκμηριωθεί η μέχρι τώρα ορθή λειτουργία του λατομείου. Να υπάρξει
συγκεκριμένη αναφορά στον τρόπο υλοποίησης
και εφαρμογής των
όρων,
μέτρων
και περιορισμών της άδειας λειτουργίας του λατομείου ,
σύμφωνα με την οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 28
ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ. 5 στην
περιοχή της Στρώμης» στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για απολύτως αναγκαίο έργο …… Συμφωνούμε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 29
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Λάρυμνας κος Σαριγιάννης Σωτήρης, ο Τοπικός Σύμβουλος Δ.Δ.
Λάρυμνας κος Νικολόπουλος Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων Γυμνασίων κος Τσελεμάρκος Θαλασσινός, ο Επικεφαλής της
Λαϊκής Συσπείρωσης του Δ. Λοκρών κος Ρούσης Γεώργιος, καθώς και
κάτοικοι της περιοχής Λάρυμνας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί τα
αναφερόμενα της μελέτης και εξέφρασαν την αρνητική τους άποψη.
ΘΕΜΑ 5ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) την Αρ. Πρωτ.: 788/90215/13-06-2017 Α Π
Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΔΑ:ΩΧΑΦΟΡ10-ΟΝ4), γ) το με αρ.
πρωτ. 188938/287/30-08-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ της
ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ με υπογραφές από κατοίκους της περιοχής
Λάρυμνας, δ) το με αρ. πρωτ. 993/21-06-2016 έγγραφο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ε) το υπ. αριθμ. 5425/30-05-2018 έγγραφο του Δ. Λοκρών, Τμ.
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, στ) την με αρ. πρωτ. οικ.
125566/175/31-05-2018 αίτηση του κου ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗ για αναβολή
του εν λόγω θέματος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την αναβολή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για
την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,
δυναμικότητας
230 τον/ έτος, έκτασης 20 στεμμάτων, από τη θέση
΄΄Ακρωτήριο Λάρμες΄΄ Μαλεσίνας, στη θέση «Λυκοπεράσματα» κόλπου
Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.», κατόπιν του
αιτήματος για αναβολή της εταιρείας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Ιδιαίτερη σημασία έχει το ενυπόγραφο υπόμνημα των κατοίκων της Λάρυμνας,
που διαβιβάστηκε στην αρμόδια Υπηρεσία και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος,
από την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
Με σαφή και πειστικό τρόπο αναφέρεται στην οικολογική επιβάρυνση της
περιοχής, εστιάζοντας την προσοχή όλων στα ιχθυοτροφεία.
Είναι ξεκάθαρο πως η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής :
1. Είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την μετεγκατάσταση πλωτής
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, από τη θέση ΄΄Ακρωτήριο Λάρμες΄΄
Μαλεσίνας, στη θέση «Λυκοπεράσματα» κόλπου Λάρυμνας του Δήμου
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.
2. Απαιτεί την άμεση αναθεώρηση του ειδικού πλαισίου του χωροταξικού
σχεδιασμού εγκατάστασης υδατοκαλλιεργειών, που προβλέπει την
αύξηση τους στον κόλπο της Λάρυμνας, υπερβαίνοντας σημαντικά τις
δυνατότητες της περιοχής ( Α.Π 31722/4-11-2011) και τροποποιώντας
αυθαίρετα τις χρήσεις της γης σε βάρος των αναγκών των κατοίκων της
περιοχής.
3. Θεωρεί απολύτως αναγκαία την διενέργεια, άμεσα, ουσιαστικών
ελέγχων για αυθαιρεσίες που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις
ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή ( αυθαίρετες κατασκευές και
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καταπατήσεις, εντός και εκτός του προσδιορισμένου χώρου ανάπτυξης
τους ). Για το κατά πόσον σέβονται τους όρους που προβλέπονται για
την σωστή λειτουργία τους.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και θέτουμε ως πρόταση
τα αιτήματα των κατοίκων, που αιτιολογούνται επαρκώς στο υπόμνημα τους.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 30
ΘΕΜΑ 1ο - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος, εισηγήθηκε
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής ( Άρθρο 6 , παρ. 1.)
η επόμενη Συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί στην Λιβαδειά (Περιφερειακή
Ενότητα Ν. Βοιωτίας), και να συμπέσει με την προγραμματισμένη Ημερίδα με
θέμα «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ)».
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αποφάσισε
oμόφωνα
η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής να πραγματοποιηθεί στην Λιβαδειά
(Περιφερειακή Ενότητα Ν. Βοιωτίας) και να συμπέσει με την
προγραμματισμένη Ημερίδα με θέμα «Περιφερειακό Σχέδιο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 31
Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12:00 μ.μ. και
στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα
μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστασίου Δ. Γεώργιος

Μελισσάρης Ιωάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κονταξή Χαρίκλεια

Σανίδας Ηλίας
Καλαντζή Αικατερίνη
Ντούρου Ιωάννα – Σοφία
Γεωργούλης Αδαμάντιος
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