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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

7ης Μαΐου 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2

Στα Καμένα Βούρλα σήμερα 07 Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μώλου – Αγίου
Κωνσταντίνου στον 1ο όροφο, Παντελεήμονα 8, 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: 97372/
123/30-04-2018 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 1ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 02 / 04 / 2018.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Αναστασίου Δ. Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε
θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄ Ανατολικά της Νησίδας
Φιδονησίου΄΄ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, που προέρχεται από
διάσπαση και μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας 20 στρεμμάτων, της εταιρείας
΄΄ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε
θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄ Βορειοδυτικά της Νησίδας
Φιδονησίου΄΄ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, που προέρχεται από
διάσπαση και μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας 20 στρεμμάτων, της εταιρείας
΄΄ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας οστρακοειδών (μύδια – στρείδια),
δυναμικότητας 150 τον/ έτος (126 τον/ έτος μύδια και 24 τον/ έτος στρείδια),
σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, από τη θέση «Μώλος», στη θέση
«Μπούκα Παλαιοποτάμου Ανθήλης», του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας,
της εταιρείας «ΟΣΤΡΑΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.», με δ.τ. «ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Α.Ε.»
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών
Δήμου Στυλίδας» στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» στο Νότιο τμήμα της οριστικής παραχώρησης #86 στην Τ.Κ.
Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας του Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Ν. Αρτάκης» στο Δήμο Χαλκιδέων
Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κέντρου
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) & Μονάδος Παραγωγής Στερεών
Δευτερογενών Καυσίμων από Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα, σε
υφιστάμενο (πρώην ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ) και νέο βιομηχανικό κτίριο, στη
θέση «Γύρα ή Κοιδελές» του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση «Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL04)».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση «Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL07)».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση «Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕL06)».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση «Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του
Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕL08)».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου :
«Περιφερειακή οδός Άμφισσας από τη διασταύρωση με οδό προς Αγ.
Ευθυμία έως το Κάστρο Άμφισσας» στο Δήμο Δελφών Ν.Φωκίδας».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :

1. κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος , ως Πρόεδρος
2. κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , Π.Σ., τακτικό μέλος
3. κα Καλαντζή Αικατερίνη , Π.Σ., τακτικό μέλος
4. κα Αραβαντινού Πέγκυ , Π.Σ., τακτικό μέλος
5. κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ., τακτικό μέλος
6. κα Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη, Π.Σ., τακτικό μέλος
7. κος Γεωργούλης Αδαμάντιος, Π.Σ., τακτικό μέλος
8. κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος Π.Σ., τακτικό μέλος

Aπώντες: Tο τακτικό μέλος της επιτροπής ο κος Σανίδας Ηλίας Π.Σ., ο
οποίος δεν αντικαταστάθηκε.

Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

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.

Η κα Αραβαντινού Πέγκυ τακτικό μέλος της Επιτροπής προσήλθε πριν από
τη συζήτηση του 4ου Θέματος.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου κατέθεσε προς
την επιτροπή το Δελτίο Τύπου της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» για τα κάτωθι :
Α. 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 :
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1. Σχετικά με την υπηρεσία ελεγκτών περιβάλλοντος. Η στελέχωση και ο
εξοπλισμό της.

2. Πρόγραμμα τακτικών ελέγχων. Θεσμοθέτηση έκτακτων ελέγχων.

3. Μελέτη για την συγκρότηση και λειτουργία παρατηρητηρίων και
σταθμών ελέγχου του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζουμε ότι δεσμευτήκατε να μας δώσετε τα αποτελέσματα των
ελέγχων που έχουν γίνει, όπως αναφέρατε στην προηγούμενη
συνεδρίαση, αλλά ακόμα δεν μας τα έχετε στείλει.

Β. Σχετικά με την αδειοδότηση της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
για την αλλαγή καυσίμου από μαζούτ σε ΠΕΤ-ΚΟΚ

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις2-4-18 καταθέσαμε
ερώτηση για την αδειοδότηση της ΤΕΡΝΑ για αλλαγή καυσίμου από μαζούτ σε
ΠΕΤ- ΚΟΚ. Ζητήσαμε μάλιστα έγγραφη απάντηση.
Η απάντηση που πήραμε ήταν ότι η απόφαση αναρτήθηκε σύμφωνα με την
επιβαλλόμενη από τη Νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ που πραγματοποιείται
με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο.

Επαναφέρουμε το ερώτημα στην Επιτροπή καθώς και στο Π.Σ.
Επειδή μας ανησυχεί ιδιαίτερα η επιμονή της ΤΕΡΝΑ για τη δημιουργία
ΒΙΠΕ τύπου Α και η απόφασή της για αλλαγή καυσίμου σε ΠΕΤ-ΚΟΚ,
ζητάμε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει, αν αποδέχεστε αυτή
τη λογική και τι μέτρα θα πάρετε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

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 1ης συνεδρίασης στις 02/04/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13

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) το με αρ. πρωτ. 3122.1 – Λ77/
18096/2018/08-03-2018 Έντυπο Γνωμοδότησης Δ9 του Υπουργείου
Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής – Δ/νση Λιμενικών Κτιριακών Υποδομών –
Τμήμα Β’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία
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με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση
10 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄Ανατολικά της Νησίδας Φιδονησίου΄΄ του Δήμου
Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, που προέρχεται από διάσπαση και
μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας 20 στρεμμάτων, της εταιρείας ΄΄ ΠΕΡΣΕΥΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:

1. Δεν αιτιολογείται με σαφήνεια η διάσπαση της υφιστάμενης μονάδας.
2. Υπάρχει και λειτουργεί εκτός προσδιορισμένων θέσεων

υδατοκαλλιεργειών ( Π.Ο.Α.Υ ).
3. Δεν υπάρχει έγκριση της δασικής υπηρεσίας για την αξιοποίηση

χερσαίου χώρου.
4. Δεν έχει εκφράσει γνώμη η αντίστοιχη τοπική κοινότητα και ο Δήμος.

Για αυτούς τους λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 14

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 κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση
10 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄ Βορειοδυτικά της Νησίδας Φιδονησίου΄΄ του
Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, που προέρχεται από διάσπαση και
μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας 20 στρεμμάτων, της εταιρείας ΄΄ ΠΕΡΣΕΥΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:

1. Δεν αιτιολογείται με σαφήνεια η διάσπαση της υφιστάμενης μονάδας.
2. Υπάρχει και λειτουργεί εκτός προσδιορισμένων θέσεων

υδατοκαλλιεργειών ( Π.Ο.Α.Υ ).
3. Δεν υπάρχει έγκριση της δασικής υπηρεσίας για την αξιοποίηση

χερσαίου χώρου.
4. Δεν έχει εκφράσει γνώμη η αντίστοιχη τοπική κοινότητα και ο Δήμος.

Για αυτούς τους λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 15

Πριν από τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων προσήλθε η κα Αραβαντινού
Πέγκυ τακτικό μέλος της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
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Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκή (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση
υφιστάμενης μονάδας οστρακοειδών (μύδια – στρείδια), δυναμικότητας 150
τον/ έτος (126 τον/ έτος μύδια και 24 τον/ έτος στρείδια), σε θαλάσσια έκταση
20 στρεμμάτων, από τη θέση «Μώλος», στη θέση «Μπούκα Παλαιοποτάμου
Ανθήλης», του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας
«ΟΣΤΡΑΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.», με δ.τ. «ΦΛΟΙΣΒΟΣ Α.Ε.»,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’
αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Θεωρούμε απολύτως αναγκαία την έκφραση γνώμης από την Τ.Κ Ανθήλης και
τον Δήμο Λαμίας.
Εάν επιμείνατε χωρίς τις παραπάνω γνωμοδοτήσεις….. Θα δώσουμε ΛΕΥΚΗ
ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 16

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε η Σύμβουλος του
Δήμου Στυλίδας κα Βάνα Φύκα η οποία τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα
της μελέτης.
ΘΕΜΑ 5ο : 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

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών
Δήμου Στυλίδας» στο Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας
και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 17

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» κος Βαλατσός ο οποίος
τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της μελέτης.
ΘΕΜΑ 6ο: 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 κατά

πλειοψηφία
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με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διενέργεια ερευνητικών
γεωτρήσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» στο Νότιο τμήμα
της οριστικής παραχώρησης #86 στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου -
Λίμνης – Αγίας Άννας του Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Ο κος Μελισσάρης Ιωάννης ανέφερε πως πρέπει να υπάρχει πρόληψη για τα
μέτρα αποκατάστασης της περιοχής γεωτρήσεων και να τηρούνται οι
περιβαλλοντικοί όροι.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Η συγκεκριμένη επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» δρα
στην περιοχή από την 10ετία του 1980.
Τότε βρέθηκε ο λευκόλιθος και με βάση τα συμφέροντα της επιχείρησης τον
εκμεταλλευτήκαν σε ορισμένες περιοχές, που όλοι γνωρίζουμε το πώς είναι
σήμερα και το τι ενδιαφέρον έδειξε η εταιρεία για την αποκατάσταση τους.
Σήμερα η εταιρεία θέλει να κάνει άλλες 33 διερευνητικές γεωτρήσεις σε
γειτονικές περιοχές.
Έχοντας συγκεκριμένη εμπειρία από τις δραστηριότητες της Εταιρείας αλλά και
με βάση την θέση αρχής που έχουμε Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ…….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Και για όσους ισχυρίζονται πως η δραστηριότητα της Εταιρείας θα δώσει
δουλειές στην περιοχή…. θυμίζουμε την παλιότερη δραστηριότητα της, που
χαρακτηριζόταν από έντονη εκμετάλλευση και εκβιασμούς των εργαζομένων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 18

ΘΕΜΑ 7ο: 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 κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 λευκή (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Κέντρο
Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Ν. Αρτάκης» στο Δήμο Χαλκιδέων Ν.
Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Μας απασχολεί ότι οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Κέντρου Επεξεργασίας
Λυμάτων χωροθετούνται σε απόσταση περίπου 2χλμ από τα όρια του
υγροβιότοπου «Λιβάδι» για την προστασία του οποίου έχει θεσμοθετηθεί Ζώνη
Οικιστικού Ελέγχου και ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί.
Το πεδίο διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων βρίσκεται σε
περιοχή που εντάσσεται στο υπόγειο υδατικό σύστημα των Πολιτικών –
Ψαχνών.
Σε αυτή την βάση εκφράζοντας επιφυλάξεις….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 19

ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 5891/03-05-2018
έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας, Γραφείο Περιβάλλοντος, περί έγκρισης της εν λόγω ΜΠΕ κατά
πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) & Μονάδος Παραγωγής Στερεών
Δευτερογενών Καυσίμων από Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα, σε
υφιστάμενο (πρώην ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ) και νέο βιομηχανικό κτίριο, στη
θέση «Γύρα ή Κοιδελές» του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Πρόκειται για μεγάλη επέκταση εργοστασίου, που με δεδομένη την αδυναμία
ουσιαστικού ελέγχου στην παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων
προφύλαξης του περιβάλλοντος μπορεί εύκολα να εκτραπεί του σκοπού που
περιγράφεται.
Η αποδόμηση των ανακυκλώσιμων υλικών και η παραγωγή δευτερογενών
καυσίμων ( π.χ για την αξιοποίηση τους από τις τσιμεντοβιομηχανίες ) αφήνει
περιθώρια εκτροπής όταν τις εξελίξεις τις προσδιορίζει το επιχειρηματικό
κέρδος.
Πέραν αυτών, η μέρος που προβλέπεται να επεκταθεί το εργοστάσιο θα
δημιουργήσει πρόβλημα στην βατότητα παρακείμενου χειμάρρου. και αυτό δεν
μπορεί να αντιμετωπισθεί με μικρά τεχνικά έργα.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 20

ΘΕΜΑ 9ο: 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 κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση του
«Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL04)», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Ο τρόπος που εισάγονται τα θέματα και η υπηρεσιακή εισήγηση που
παρατίθεται είναι εντελώς τυπικά.
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Με λίγα λόγια υπηρεσιακού χαρακτήρα, μας καλείτε, να ψηφίζουμε μια ένα
σχέδιο ( το οποίο δεν περιγράφεται πουθενά ολοκληρωμένα ), που εννοείται
πως αφορά Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού
Διαμερίσματος Θεσσαλίας, καταρτισμένο σύμφωνα με οδηγίες της Ε.Ε του
2007.
ΟΧΙ μόνο θα καταγγείλουμε την διαδικασία, αλλά και επί της ουσίας θα
σημειώσουμε πως ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι
γενικόλογο και ασαφές. Χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση συγκεκριμένη και
γνωμοδότηση όλων των εμπλεκομένων επιστημονικών φορέων.
Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με την αναφορά μόνο στόχων και αξόνων, χωρίς
συγκεκριμένα έργα κατά χώρο….. Χωρίς προσδιορισμό των απαραίτητων
πόρων που προβλέπεται να διατεθούν….
Το συγκεκριμένο ζήτημα όπως τίθεται ικανοποιεί απλά την ανάγκη αυτών που
ασκούν διοίκηση να ισχυριστούν πως κάτι κάνουν.
Καλλιεργεί εντυπώσεις, χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένα έργα.
Κατά την άποψη μας η αντιπλημμυρική θωράκιση του τόπου μας δεν είναι
ζήτημα κατευθύνσεων της Ε.Ε, αλλά πολιτικής βούλησης και πόρων που η
κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 21

ΘΕΜΑ 10ο: 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 κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση του
«Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL07)», σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Ο τρόπος που εισάγονται τα θέματα και η υπηρεσιακή εισήγηση που
παρατίθεται είναι εντελώς τυπικά.
Με λίγα λόγια υπηρεσιακού χαρακτήρα, μας καλείτε, να ψηφίζουμε μια ένα
σχέδιο ( το οποίο δεν περιγράφεται πουθενά ολοκληρωμένα ), που εννοείται
πως αφορά Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού
Διαμερίσματος Θεσσαλίας, καταρτισμένο σύμφωνα με οδηγίες της Ε.Ε του
2007.
ΟΧΙ μόνο θα καταγγείλουμε την διαδικασία, αλλά και επί της ουσίας θα
σημειώσουμε πως ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι
γενικόλογο και ασαφές. Χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση συγκεκριμένη και
γνωμοδότηση όλων των εμπλεκομένων επιστημονικών φορέων.
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Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με την αναφορά μόνο στόχων και αξόνων, χωρίς
συγκεκριμένα έργα κατά χώρο….. Χωρίς προσδιορισμό των απαραίτητων
πόρων που προβλέπεται να διατεθούν….
Το συγκεκριμένο ζήτημα όπως τίθεται ικανοποιεί απλά την ανάγκη αυτών που
ασκούν διοίκηση να ισχυριστούν πως κάτι κάνουν.
Καλλιεργεί εντυπώσεις, χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένα έργα.
Κατά την άποψη μας η αντιπλημμυρική θωράκιση του τόπου μας δεν είναι
ζήτημα κατευθύνσεων της Ε.Ε, αλλά πολιτικής βούλησης και πόρων που η
κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 22

ΘΕΜΑ 11: 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 κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση του
«Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος
Αττικής (ΕL06)», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Ο τρόπος που εισάγονται τα θέματα και η υπηρεσιακή εισήγηση που
παρατίθεται είναι εντελώς τυπικά.
Με λίγα λόγια υπηρεσιακού χαρακτήρα, μας καλείτε, να ψηφίζουμε μια ένα
σχέδιο ( το οποίο δεν περιγράφεται πουθενά ολοκληρωμένα ), που εννοείται
πως αφορά Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού
Διαμερίσματος Θεσσαλίας, καταρτισμένο σύμφωνα με οδηγίες της Ε.Ε του
2007.
ΟΧΙ μόνο θα καταγγείλουμε την διαδικασία, αλλά και επί της ουσίας θα
σημειώσουμε πως ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι
γενικόλογο και ασαφές. Χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση συγκεκριμένη και
γνωμοδότηση όλων των εμπλεκομένων επιστημονικών φορέων.
Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με την αναφορά μόνο στόχων και αξόνων, χωρίς
συγκεκριμένα έργα κατά χώρο….. Χωρίς προσδιορισμό των απαραίτητων
πόρων που προβλέπεται να διατεθούν….
Το συγκεκριμένο ζήτημα όπως τίθεται ικανοποιεί απλά την ανάγκη αυτών που
ασκούν διοίκηση να ισχυριστούν πως κάτι κάνουν.
Καλλιεργεί εντυπώσεις, χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένα έργα.
Κατά την άποψη μας η αντιπλημμυρική θωράκιση του τόπου μας δεν είναι
ζήτημα κατευθύνσεων της Ε.Ε, αλλά πολιτικής βούλησης και πόρων που η
κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 23

ΘΕΜΑ 12: 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 κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση του
«Σχέδιου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (ΕL08)», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Ο τρόπος που εισάγονται τα θέματα και η υπηρεσιακή εισήγηση που
παρατίθεται είναι εντελώς τυπικά.
Με λίγα λόγια υπηρεσιακού χαρακτήρα, μας καλείτε, να ψηφίζουμε μια ένα
σχέδιο ( το οποίο δεν περιγράφεται πουθενά ολοκληρωμένα ), που εννοείται
πως αφορά Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού
Διαμερίσματος Θεσσαλίας, καταρτισμένο σύμφωνα με οδηγίες της Ε.Ε του
2007.
ΟΧΙ μόνο θα καταγγείλουμε την διαδικασία, αλλά και επί της ουσίας θα
σημειώσουμε πως ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι
γενικόλογο και ασαφές. Χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση συγκεκριμένη και
γνωμοδότηση όλων των εμπλεκομένων επιστημονικών φορέων.
Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με την αναφορά μόνο στόχων και αξόνων, χωρίς
συγκεκριμένα έργα κατά χώρο….. Χωρίς προσδιορισμό των απαραίτητων
πόρων που προβλέπεται να διατεθούν….
Το συγκεκριμένο ζήτημα όπως τίθεται ικανοποιεί απλά την ανάγκη αυτών που
ασκούν διοίκηση να ισχυριστούν πως κάτι κάνουν.
Καλλιεργεί εντυπώσεις, χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένα έργα.
Κατά την άποψη μας η αντιπλημμυρική θωράκιση του τόπου μας δεν είναι
ζήτημα κατευθύνσεων της Ε.Ε, αλλά πολιτικής βούλησης και πόρων που η
κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 24

ΘΕΜΑ 13ο : 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

oμόφωνα
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την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Περιφερειακή οδός Άμφισσας από τη διασταύρωση με οδό προς Αγ.
Ευθυμία έως το Κάστρο Άμφισσας» στο Δήμο Δελφών Ν.Φωκίδας»,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’
αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο….
Είχαμε εκφράσει προβληματισμούς και αντιρρήσεις για την πληρωμή της
μελέτης του από την μεταλλευτική ιδιωτική εταιρεία της περιοχής μας….
Στο βαθμό που η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου
δεν ευνοεί ιδιωτικά συμφέροντα και δεν δεσμεύει τον Δήμο…. Δεν έχουμε
αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 25

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11:00 μ.μ. και
στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα
μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστασίου Δ. Γεώργιος Μελισσάρης Ιωάννης Κονταξή Χαρίκλεια

Καλαντζή Αικατερίνη

Αραβαντινού Πέγκυ

Ντούρου Ιωάννα – Σοφία

Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη

Παπαχριστοδούλου Σπύρος

Γεωργούλης Αδαμάντιος


