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Στη Λαμία σήμερα 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.,
συνήλθε σε 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Λαμία, Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος, 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: 290222/
377/ 11-12-2018 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 5ου πρακτικoύ συνεδριάσεως της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 12/11/
2018.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Αναστασίου Δ. Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
εκκοκκιστηρίου βάμβακος - σπορελαιουργείου της «ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ
ΑΒΕΕ» στη θέση ΄΄Πλαλίστρα΄΄ Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 80.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΘΗΒΩΝ ΕΠΕ», με ενοικιαστή την εταιρεία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ», στη θέση ΄΄Ρεβένια΄΄, Τ.Κ. Υπάτου, Δημοτικής Ενότητας
Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.



Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,4 MW, της εταιρείας
«WIND STORAGE S.A.» στη θέση ΄΄Αγριλιός΄΄ του Δήμου Διστόμου–
Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
υφιστάμενου Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE,
με κωδική ονομασία ΄΄ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΝΙΤΣΑΣ 1001151΄΄ στη θέση
«ΠΟΥΡΝΑΡΙ», του Δήμου Λαμιέων , Π.Ε. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
μετεγκατάσταση, επέκταση (κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας και
εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, 10 στρεμμάτων, σε θέση
νοτιότερα της υφισταμένης «Λιμανάκι» του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, της
εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων,
δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση
΄΄Μαύρο Όρος΄΄, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας της
εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.»
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων,
δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση
΄΄Πρασούδι΄΄, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας της εταιρείας
«MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.»
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου πτηνοσφαγείου και εγκαταστάσεων
τεμαχισμού, τυποποίησης και παρασκευής προϊόντων κοτόπουλου,
ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.», στη θέση ΄΄Κρύα Βρύση΄΄, Τ.Κ.
Πουρνού, Δ.Ε. Διρφύων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης κατά 10 στρέμματα (από
10 στρέμματα σε 20 στρέμματα) στη θέση “Κακιά Σκάλα” , του Δήμου Κύμης -
Αλιβερίου νομού Ευβοίας, της εταιρείας “LEMOND Co A.B.E.E
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού
Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΥΘΗΑ), ισχύος 499 KW, του Ασημακόπουλου Δημήτριου, ο οποίος θα
εγκατασταθεί στη θέση «ΑΧΙΙ» της Τ.Κ. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη
στη θέση «Μάκρεσι» Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
λατομείου αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ε.Ε.» τη θέση
΄΄Μπαγασάκι΄΄, ΤΚ Κορυσχάδων Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ετεγκατάσταση 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. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 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. κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος, ως Πρόεδρος,
2. κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, Π.Σ.
3. κος Σανίδας Ηλίας Π.Σ., τακτικό μέλος
4. κα Αραβαντινού Πέγκυ, Π.Σ., τακτικό μέλος
5. κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ., τακτικό μέλος
6. κος Γεωργούλης Αδαμάντιος, Π.Σ., τακτικό μέλος
7. κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος Π.Σ., τακτικό μέλος
8. κος Τσιτσάνης Λάμπρος, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος



Aπώντες: Tο τακτικό μέλος της επιτροπής κα Μηλίδου - Θαλασσινού
Αφροδίτη, Π.Σ. η οποία δεν αντικαταστάθηκε, καθώς και το τακτικό μέλος η
κα Καλαντζή Αικατερίνη η οποία αντικαταστάθηκε από τον κο Τσιτσάνη
Λάμπρο, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος.

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.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης:

Προ ημερήσιας διάταξης η κ. Ντούρου κατέθεσε α. δήλωση για τις
πολιτικές εξελίξεις και β. δύο προτάσεις:

ΔΗΛΩΣΗ

Η συζήτηση του νέου αντιλαϊκού προϋπολογισμού ξεκίνησε με τους
γνωστούς σκυλοκαβγάδες των αστικών κομμάτων.

Τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα αστικά κόμματα ανεβάζουν όσο
μπορούν τις φραστικές «εντάσεις», μπας και καταφέρουν να
κουκουλώσουν τη στρατηγική τους ταύτιση στην πολιτική που τσακίζει
το λαό για να υπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου και στη...
«μεταμνημονιακή περίοδο».

«Αποκατάσταση αδικιών που γέννησε η λιτότητα των προηγούμενων
κυβερνήσεων» βαφτίζει η κυβέρνηση τα εφάπαξ ψίχουλα για τη
διαχείριση της ακραίας φτώχειας, την ώρα που ο προϋπολογισμός
ενσωματώνει όλα τα προηγούμενα μνημονιακά μέτρα, τους στόχους για
τα ματωμένα πλεονάσματα και φέρνει νέες περικοπές και χαράτσια στο
λαό.

«Παροχολογία» βαφτίζουν τα ψίχουλα αυτά τα άλλα αστικά κόμματα,
«δουλεύοντας» χέρι - χέρι με την κυβέρνηση στην προσπάθεια να
ρίξουν τον πήχη των εργατικών - λαϊκών απαιτήσεων στα τάρταρα, να
«ξεκόψουν» όσο μπορούν κάθε διεκδίκηση των εργαζομένων και του
λαού για πραγματική αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών τους.



Και για... «κερασάκι», με φόντο τα νέα «δώρα» του προϋπολογισμού
στο μεγάλο κεφάλαιο, όλες αυτές οι δυνάμεις τσακώνονται για το ποια
μπορεί να του εξασφαλίσει ακόμα περισσότερα.

Ο «πρώτος μεταμνημονιακός και αναπτυξιακός προϋπολογισμός»
κλιμακώνει την επίθεση στην εργατική τάξη και το λαό, για να
θωρακίσει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου,
στο οποίο εξασφαλίζει νέα προνόμια, απαλλαγές και χρηματοδοτήσεις.

Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και ΝΔ τσακώνονται από τα κοινοβουλευτικά
έδρανα για το πώς μπορεί να στηριχθούν περισσότερο το μεγάλο
κεφάλαιο, οι επενδύσεις και τα κέρδη του.

Η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης στη φάση της καπιταλιστικής
ανάκαμψης, την οποία υπηρετεί και ο νέος ταξικός προϋπολογισμός,
όπως και όλη αυτή η αποπροσανατολιστική συζήτηση και ο εμπαιγμός
που την συνοδεύουν, επιβεβαιώνουν την ανάγκη την Τρίτη 18 Δεκέμβρη,
στα συλλαλητήρια στα οποία καλούν το ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις που συσπειρώνονται σε αυτό, να δοθεί μαζική εργατική -
λαϊκή απάντηση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προκειμένου να συγκροτήσουμε υπηρεσία παρακολούθησης του
περιβάλλοντος και ελέγχου υλοποίησης των περιβαλλοντικών όρων, που
τίθενται στις περιβαλλοντικές μελέτες και τις κάθε είδους άδειες
κατασκευών και λειτουργίας….

Ζητάμε να τεθεί, άμεσα, ειδικό θέμα σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας.

**********************

Έχοντας σαν δεδομένο πως υπάρχει σημαντικό κενό στην παρακολούθηση
της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, που αντιστοιχούν στο 94,5
% του συνολικού όγκου αποβλήτων…..

Ζητάμε την διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο, μέσα στο επόμενο δίμηνο.



ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

oμόφωνα

ενέκρινε το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης στις 12/11/2018.
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ΘΕΜΑ 2ο: 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 αποχή (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκκοκκιστηρίου βάμβακος -
σπορελαιουργείου της «ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ» στη θέση
΄΄Πλαλίστρα΄΄ Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Η συγκεκριμένη μονάδα, που ήδη λειτουργεί, γειτνιάζει με την πόλη της
Λιβαδειάς….
Πέρα από τις προβλέψεις για τον έλεγχο των εναερίων ρύπων…..
Κρίνεται σκόπιμη η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου της Λιβαδειάς…
Μέχρι τότε να αναβληθεί η συζήτηση.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 80.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΘΗΒΩΝ ΕΠΕ», με ενοικιαστή την εταιρεία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ», στη θέση ΄΄Ρεβένια΄΄, Τ.Κ. Υπάτου, Δημοτικής Ενότητας
Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε ο Εκπρόσωπος της
εταιρείας κος Γερονικολός Θεόδωρος ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα
αναφερόμενα της μελέτης.
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 κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,4 MW, της εταιρείας «WIND STORAGE S.A.»
στη θέση ΄΄Αγριλιός΄΄ του Δήμου Διστόμου– Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν.
Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγησης της υπηρεσίας και τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Από θέση αρχών είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση στην διαδικασία
παραγωγής ενέργειας.
Για αυτόν τον λόγο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 5ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, το οποίο 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) υφιστάμενου Σταθμού βάσης
κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE, με κωδική ονομασία
΄΄ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΝΙΤΣΑΣ 1001151΄΄ στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙ», του
Δήμου Λαμιέων , Π.Ε. Φθιώτιδας΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας
και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση ήταν και είναι ευθύνη και υποχρέωση του
δημοσίου και μόνο.
Σε αυτή την βάση…. Καταγγέλλουμε πολιτικά την λογική της ιδιωτικοποίησης.
Κρίνοντας, όμως αναγκαίες τις εγκαταστάσεις αυτές για την επίλυση
προβλημάτων επικοινωνίας σε ορεινές και δύσβατες περιοχές…..
Δίνουμε ΛΕΥΚΗ Ψήφο.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε οι εκπρόσωποι της
εταιρείας κος Αναγνόπουλος και κος Μαρδάκης, 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

με 7 ψήφους υπέρ και 1 Λευκή ως προς την αναβολή (της κας Ντούρου
Σοφίας), την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την μετεγκατάσταση, επέκταση (κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας
και εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, 10 στρεμμάτων, σε
θέση νοτιότερα της υφισταμένης «Λιμανάκι» του Δήμου Λεβαδέων Ν.
Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», για τη
λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων και τη
γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Θεωρούμε αναγκαία την έκφραση γνώμης από την Δ.Ε Κυριακίου και τον
Δήμο Λιβαδειάς…..
Σε αυτή την βάση προτείνουμε αναβολή του θέματος.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκαν :
Α) Ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας κος Ζέτος, ο Δημοτικός σύμβουλος κος Γκίγκας,
ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λάιος και ο πρόεδρος Καλλιθέας κος Μπάκας οι
οποίοι τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα της μελέτης και εξέφρασε την
αρνητική του άποψη ως την εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.
Β) Η κα Αγγελική Παπανδρέου, Δικηγόρος, η οποία επισήμανε ότι ο φάκελος
της μελέτης έχει ασάφειες καθώς και ότι η περιοχή είναι βεβαρημένη από
υπάρχουσες δραστηριότητες και εξέφρασε την αρνητική της άποψη ως την
εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.
Γ) Ο κος Αναγνώστου Κων/νος ιδιοκτήτης της νήσου Πρασούδι, ο οποίος
τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της μελέτης και εξέφρασε την αρνητική του
άποψη ως την εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.
Παρευρέθηκαν επίσης πολλοί κάτοικοι της εν λόγω περιοχής που
συμφώνησαν με τα προαναφερόμενα και είναι αρνητικοί ως προς την
εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.

ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης του Προϊσταμένου της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) την
με αρ. πρωτ. οικ. 295791/388/ 14-12-2018 αίτηση της «MEDITERRANEAN
NATURAL SEAFOOD A.E.», περί ‘’Αναβολής της συζήτησης του θέματος ,
προκειμένου να ανασυνταχθεί η μελέτη και να υποβληθεί εκ νέου‘’, γ) το με αρ.
πρωτ. οικ. 298777/405/14-12-2018 έγγραφο του ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ,



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΛΛΌΓΟΥ “ΤΑ ΤΡΙΖΟΝΗΣΙΑ”, δ) την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ
201402/381/03/09/2018 _ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΡΩΜΑΝΑ για την ιχθυοκαλλιέργεια
της εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.» στο
ΠΡΑΣΟΥΔΙ & ΜΑΥΡΟ ΟΡΟΣ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ως προς την υλοποίηση της
δραστηριότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων,
δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση
΄΄Μαύρο Όρος΄΄, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας της
εταιρείας «MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.», σύμφωνα με την
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης της υπηρεσίας και τους λόγους
που αναφέρονται σ’ αυτή, καθώς και ύστερα από διαλογική συζήτηση των
μελών της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των ανωτέρω
παρευρισκόμενων και των μελών της Επιτροπής:

1. Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Με δεδομένες τις ελλείψεις και τις αντιφάσεις της μελέτης, που καταγράφει η
εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και
ενός συλλόγου προστασίας του Κορινθιακού κόλπου….
Συμφωνούμε με την εισήγηση, που είναι αρνητική, με τη διευκρίνιση ότι είμαστε
πλήρως αντίθετοι με την ίδρυση και εγκατάσταση της παραπάνω μονάδας.
2) Η κα Αραβαντινού Πέγκυ δήλωσε ότι:
Υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση της συγκεκριμένης περιοχής από
υφιστάμενες δραστηριότητες. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που
έχει καταθέσει η εταιρεία έχει σημαντικότατες ελλείψεις. Επίσης δεν μπορούμε
να μην λάβουμε υπόψη τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων τη περιοχής και
τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του τοπικού και δημοτικού συμβουλίου.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκαν :
Α) Ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας κος Ζέτος, ο Δημοτικός σύμβουλος κος Γκίγκας,
ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λάιος και ο πρόεδρος Καλλιθέας κος Μπάκας οι
οποίοι τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα της μελέτης και εξέφρασε την
αρνητική του άποψη ως την εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.
Β) Η κα Αγγελική Παπανδρέου, Δικηγόρος, η οποία επισήμανε ότι ο φάκελος
της μελέτης έχει ασάφειες καθώς και ότι η περιοχή είναι βεβαρημένη από
υπάρχουσες δραστηριότητες και εξέφρασε την αρνητική της άποψη ως την
εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.



Γ) Ο κος Αναγνώστου Κων/νος ιδιοκτήτης της νήσου Πρασούδι, ο οποίος
τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της μελέτης και εξέφρασε την αρνητική του
άποψη ως την εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.
Παρευρέθηκαν επίσης πολλοί κάτοικοι της εν λόγω περιοχής που
συμφώνησαν με τα προαναφερόμενα και είναι αρνητικοί ως προς την
εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας.

ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης του Προϊσταμένου της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) την
με αρ. πρωτ. οικ. 295785/387/ 14-12-2018 αίτηση της «MEDITERRANEAN
NATURAL SEAFOOD A.E.», περί ‘’Αναβολής της συζήτησης του θέματος ,
προκειμένου να ανασυνταχθεί η μελέτη και να υποβληθεί εκ νέου‘’, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ως προς την υλοποίηση της
δραστηριότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων,
δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση
΄΄Πρασούδι΄΄, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας της εταιρείας
«MEDITERRANEAN NATURAL SEAFOOD A.E.»,, σύμφωνα με την
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης της υπηρεσίας και τους λόγους
που αναφέρονται σ’ αυτή, καθώς και ύστερα από διαλογική συζήτηση των
μελών της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των ανωτέρω
παρευρισκόμενων και των μελών της Επιτροπής:

2. Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Με δεδομένες τις ελλείψεις και τις αντιφάσεις της μελέτης, που καταγράφει η
εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και
ενός συλλόγου προστασίας του Κορινθιακού κόλπου….
Συμφωνούμε με την εισήγηση, που είναι αρνητική, με τη διευκρίνιση ότι είμαστε
πλήρως αντίθετοι με την ίδρυση και εγκατάσταση της παραπάνω μονάδας.
2) Η κα Αραβαντινού Πέγκυ δήλωσε ότι:
Υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση της συγκεκριμένης περιοχής από
υφιστάμενες δραστηριότητες. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που
έχει καταθέσει η εταιρεία έχει σημαντικότατες ελλείψεις. Επίσης δεν μπορούμε
να μην λάβουμε υπόψη τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων τη περιοχής και
τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του τοπικού και δημοτικού συμβουλίου.
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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 Αποχή (της κ. Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενου πτηνοσφαγείου και εγκαταστάσεων τεμαχισμού,
τυποποίησης και παρασκευής προϊόντων κοτόπουλου, ιδιοκτησίας της
εταιρείας «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.», στη θέση ΄΄Κρύα Βρύση΄΄, Τ.Κ. Πουρνού, Δ.Ε.
Διρφύων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Παίρνοντας υπόψη και την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου και
τους όρους που έθετε η υπηρεσία, δεν είχαμε , κατ αρχήν, αντίρρηση. Η
εξέλιξη όμως που προέκυψε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής
περιβάλλοντος μας προβλημάτισε. Μετά από το έγγραφο της εταιρείας
Αγγελλάκη που ήρθε μόλις πριν λίγο, όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε, ο
προϊστάμενος της Δ/σης περιβάλλοντος και εισηγητής του θέματος,
απέσυρε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε η εισήγηση.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια επιβαρυμένη περιοχή , δίπλα στο
ποτάμι και, όπως αναφέρει και η ίδια η εισήγηση, έχει υπάρξει κατ’
επανάληψη υποτροπή σε παραβάσεις διαχείρισης αποβλήτων για πλημμελή
λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και
στερεών αποβλήτων. Υπάρχουν, επίσης, σοβαρά προβλήματα με
απλήρωτες υπερωρίες, εντατικοποίηση, παραβίαση της 5ήμερης
εργασίας… Έχουμε θέσει πολλές φορές το ερώτημα, όποιος δεν σέβεται
τους εργαζόμενους, μπορεί να σεβαστεί το περιβάλλον;
Με βάση αυτή την εξέλιξη, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να αρθούν οι όροι
που θέτει η εισήγηση , θα έπρεπε να υπάρξει πρόσφατος έλεγχος για την
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μετά και από την επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων και αυτά να γίνουν γνωστά και στην επιτροπή.
ΑΠΕΧΟΥΜΕ .
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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

ομόφωνα



την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Επέκταση
υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης κατά 10 στρέμματα (από 10
στρέμματα σε 20 στρέμματα) στη θέση “Κακιά Σκάλα”, του Δήμου Κύμης -
Αλιβερίου νομού Ευβοίας, της εταιρείας “LEMOND Co A.B.E.E, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί από χρόνια και δεν υπάρχουν
παρατηρήσεις ή παράπονα πολιτών ή του Δήμου….
Δεν έχουμε αντίρρηση……
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ΘΕΜΑ 11ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο 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) Σταθμού Συμπαραγωγής
Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΥΘΗΑ), ισχύος 499
KW, του Ασημακόπουλου Δημήτριου, ο οποίος θα εγκατασταθεί στη θέση
«ΑΧΙΙ» της Τ.Κ. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’
αυτή.
Κατά την ψηφοφορία απείχε ο κος Μελισσάρης Ιωάννης, τακτικό μέλος της
Επιτροπής.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Από θέση αρχών είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση στην διαδικασία
παραγωγής ενέργειας.
Για αυτόν τον λόγο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 12ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ως προς την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση



«Μάκρεσι» Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Από θέση αρχών είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση στην διαδικασία
παραγωγής ενέργειας.
Για αυτόν τον λόγο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος της
εταιρείας κος Τυλιγάδας Κωνσταντίνος ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα
αναφερόμενα της μελέτης.
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

ομόφωνα

την ΑΝΑΒΟΛΗ της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
λατομείου αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ε.Ε.» στη θέση
΄΄Μπαγασάκι΄΄, ΤΚ Κορυσχάδων Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας,
σύμφωνα με τις επισημάνσεις του προέδρου και των μελών της Επιτροπής
για αποκατάσταση του τοπίου καθώς και μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής
λύσης μίσθωσης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Λάρυμνας κος Σαριγιάννης Σωτήρης, 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.
Επίσης παρευρέθηκε ο κος Ιωάννης Τσελέπης ιδιοκτήτης της εν λόγω
δραστηριότητας ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της μελέτης.
ΘΕΜΑ 14ο : 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. 295805/389/14-12-2018 έγγραφο
με την αντίθετη άποψη για το εν λόγω θέμα του Δ. Λοκρών, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ για ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ως προς την
υλοποίηση της δραστηριότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και μια 1 υπερ ως προς την έγκριση (του κου Γεωργούλη
Αδαμάντιου),που αφορά 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.», και ύστερα
από διαλογική συζήτηση των μελών της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη
τις τοποθετήσεις των ανωτέρω παρευρισκόμενων και των μελών της
Επιτροπής :

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
καταπατήσεις, εντός και εκτός του προσδιορισμένου χώρου ανάπτυξης
τους). Για το κατά πόσον σέβονται τους όρους που προβλέπονται για
την σωστή λειτουργία τους.

4. Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και θέτουμε ως
πρόταση τα αιτήματα των κατοίκων, που αιτιολογούνται επαρκώς στο
υπόμνημα τους.
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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 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστασίου Δ. Γεώργιος Μελισσάρης Ιωάννης Κονταξή Χαρίκλεια

Σανίδας Ηλίας

Αραβαντινού Πέγκυ

Ντούρου Ιωάννα – Σοφία

Γεωργούλης Αδαμάντιος

Παπαχριστοδούλου Σπύρος
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