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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
23ης ΜΑΙΟΥ 2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4
Στη Λαµία σήµερα 23 Μαΐου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ.
στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαµία, Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος)
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. 87791/1511/07-06-2016 (Α∆Α : 7ΣΨΚ7ΛΗ-∆3Η) Απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισµού Προέδρου της
Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας καθώς και µετά από την αριθµ. Πρωτ: 103541/177/1705-2017 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 πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 10/04/2017.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
κος Ιωάννης ∆. Ταγκαλέγκας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου ΄΄ Έργα ύδρευσης ∆.Ε. Γαλαξιδίου (Αγ. Πάντες, Βουνιχώρα,
Πεντεόρια), ∆.Ε. Γραβιάς ( Γραβιά, Βάργιανη, Μαριολάτα), ∆.Ε. ∆ελφών (
Χρισσού), ∆.Ε. ∆εσφίνας, ∆.Ε. Ιτέας και ∆.Ε. Καλλιέων ΄΄ σ το ∆ήµο
∆ελφών Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
λειτουργία υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων, καθώς και την
κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός Χερσαίας Ζώνης
Λιµένα Ερέτριας, αρµοδιότητας ΟΛΝΕ Α.Ε..
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
λειτουργία του υφιστάµενου Υδροθεραπευτηρίου, δυναµικότητας 25
θέσεων λουτροθεραπείας µε την επωνυµία «Αναστάσιος Παπαϊωάννου
& ΣΙΑ Ο.Ε.», σε οικόπεδο εµβαδού 1.593,46 τ.µ., στα Λουτρά Αιδηψού Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µικτής
κτηνοτροφικής µονάδας και των συνοδών έργων αυτής, ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΄΄ ΥΙΟΙ ΚΥΛΕΡΤΖΗ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Ντούσκια΄΄ ή ΄΄ Βράχος
Αθανασάκη ΄΄ , ∆.Ε. Αυλίδας ∆ήµου Χαλκιδέων.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών
πρώτων υλών ισχύος έως 500 KWe στη θέση «ΜΠΑΛΙΤΣΕΣ», ∆.Ε.
Γραβιάς, ∆ήµου ∆ελφών, ΠΕ Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
µονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων &
αγροτικών υπολειµµάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
ισχύος 999 KW, της εταιρείας «∆ΙΡΦΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση
‘’ΣΤΕΡΝΑ’’ ∆. ∆ιρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθµού, δυναµικότητας 30.000.000 ιχθυδίων
θαλασσίων µεσογειακών ιχθύων, σε δηµόσια δασική έκταση 36.291,06
τ.µ., στη θέση «Ακρωτ. Σταυρός» ∆.Ε. Λάρυµνας του ∆ήµου Λοκρών
Ν. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ MARE MAGNUM A.E΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
κατασκευή έργων υποδοµής και λειτουργία του αστικού και
παραθεριστικού οικοδοµικού συνεταιρισµού «Ο ΤΕΚΤΩΝ»Σ.Π.Ε. στη θέση
Άγιος Στέφανος – Λιµνιώνας της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Μαλεσίνας
του ∆ήµου Λοκρών.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

κος Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης , ως Πρόεδρος
κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , τακτικό µέλος
κος Κυρίτσης ∆ηµήτριος , Π.Σ. , τακτικό µέλος
κα Αραβαντινού Πέγκυ , Π.Σ. , τακτικό µέλος
κος Μηλίδου – Θαλασσινού Αφροδίτη, Π.Σ., τακτικό µέλος
κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος, Π.Σ. , τακτικό µέλος
κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ. , τακτικό µέλος

Aπών: Ta τακτικά µέλη της επιτροπής κα Καλαντζή Αικατερίνη, καθώς
και ο κος Γεωργούλης Αδαµάντιος, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν.
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Αλεξοπούλου ∆έσποινα,
υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών
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:
Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου κατέθεσε
προς την επιτροπή το ∆ελτίο Τύπου του ΄΄ Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Α.Ε ΄΄ και ζήτησε από τα µέλη να σχολιαστεί πόσο λειψή είναι η
λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος….. Τι κενό χώρο αφήνουµε και
πόσο επικίνδυνα µας υποκαθιστούν.
Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, στη Χαλκίδα η
εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), την οποία
διοργάνωσε ο Περιφερειακός Φο.∆.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας µε συµµετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας.
Στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέπτυξαν το
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
καθώς και τον τρόπο σύνταξης των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) αποτελεί ένα σύγχρονο
εργαλείο στη διαχείριση των αποβλήτων σε όλα τα στάδια. (παραγωγή,
επεξεργασία & διάθεση).
Αποτελεί και µια υποχρέωση της χώρας µας στην εναρµόνιση µε την
Κοινοτική νοµοθεσία, ειδικά µετά την ολοκλήρωση του Εθνικού
Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.

Η υποχρέωση για τήρηση έγκυρων & διασταυρωµένων στοιχείων και η
δυνατότητα της Πολιτείας να παρακολουθεί µε σύγχρονο και αδιάβλητο
τρόπο την πορεία των αποβλήτων, εισφέρει στο µέγιστο στόχο, που
είναι η προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν στελέχη και προσωπικό, µε καθήκοντα
σχετιζόµενα µε την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, σε
δραστηριότητες των οποίων η κατασκευή ή/και λειτουργία συνεπάγεται
την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων (όπως, συλλογή-µεταφορά,
επεξεργασία), στελέχη των Ο.Τ.Α. που είναι επιφορτισµένα µε θέµατα
διαχείρισης αποβλήτων καθώς και στελέχη για την ηλεκτρονική σύνταξη
και υποβολή των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων στο ΗΜΑ.
Ο Περιφερειακός Φο.∆.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε θα συνεχίζει να παίρνει
πρωτοβουλίες για θέµατα που σχετίζονται µε την τήρηση της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας προς όφελος των πολιτών και του
περιβάλλοντος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Ιωάννης Ταγκαλέγκας απαντώντας
στην κα. Ντούρου δήλωσε ότι: Με αρµοδιότητα του Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, του Επιµελητηρίου
Φθιώτιδας και τη συµµετοχή του ΥΠΕΝ, πραγµατοποιήθηκαν δύο
ηµερίδες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( Λαµία , Χαλκίδα) για το
ΗΠΜ στα πλαίσια ενηµέρωσης των ΟΤΑ Α΄ βαθµού των Φο.∆.Σ.Α και
των υπόχρεων επιχειρήσεων.
Την ευθύνη διοργάνωσης των ηµερίδων ( εξεύρεση χώρων, διανοµή
προσκλήσεων , ενηµέρωση κλπ.) είχε το ΥΠΕΝ.
Στόχος των συναντήσεων ήταν η πληρέστερη ενηµέρωση των
επιχειρήσεων και των ∆ήµων , ως προς την εφαρµογή και λειτουργία
του ΗΜΑ, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ και αποτελεί ένα πολύτιµο
εργαλείο για την καταγραφή, παρακολούθηση, ιχνηλασιµότητα και
έλεγχο της διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, ιδιαίτερα των
βιοµηχανικών, µε σύγχρονο και αποτελεσµατικό τρόπο.
Οι περιφερειακοί Φο.∆.Σ.Α στα πλαίσια υποστήριξης των ΟΤΑ (λόγο και
της πρόσφατης έγκρισης των ΠΕΣ∆Α) έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία
ενηµέρωσης των λοιπών υπόχρεων σύµφωνα µε το άρθρο 36,
παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α΄)( συλλογή και µεταφορά
αποβλήτων) συµπεριλαµβανοµένων των ΟΤΑ Α΄.
Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017,
στη Χαλκίδα η εκδήλωση για το ΗΠΜ, την οποία διοργάνωσε ο
Περιφερειακός Φο.∆.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας µε
τη συµµετοχή
του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
oµόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης στης 10/04/2017.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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
΄΄ Έργα ύδρευσης ∆.Ε. Γαλαξιδίου (Αγ. Πάντες, Βουνιχώρα, Πεντεόρια),
∆.Ε. Γραβιάς ( Γραβιά, Βάργιανη, Μαριολάτα), ∆.Ε. ∆ελφών ( Χρισσού),
∆.Ε. ∆εσφίνας, ∆.Ε. Ιτέας και ∆.Ε. Καλλιέων ΄΄ στο ∆ήµο ∆ελφών Ν.
Φωκίδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 5
ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας. Ντούρου η οποία τόνισε ότι
καταψηφίζει την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων διότι διαφωνούµε
µε τον τρόπο που αντιµετωπίζεται η συγκεκριµένη περιοχή, προκειµένου
να αξιοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες σκαφών, που σίγουρα δεν είναι
φτωχαδάκια.
Κατά την γνώµη µας θα δυσκολέψει την πρόσβαση των λαϊκών
στρωµάτων στην παραλία.
Πρόκειται, κατά την γνώµη µας, για µια επιλογή που προετοιµάζει τις
υποδοµές που διευκολύνουν την διαδικασία ιδιωτικοποίησης
τουριστικών µικρών λιµανιών).
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ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά

oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
λειτουργία του υφιστάµενου Υδροθεραπευτηρίου, δυναµικότητας 25
θέσεων λουτροθεραπείας µε την επωνυµία «Αναστάσιος Παπαϊωάννου
& ΣΙΑ Ο.Ε.», σε οικόπεδο εµβαδού 1.593,46 τ.µ., στα Λουτρά Αιδηψού Ν.
Ευβοίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και τις επιφυλάξεις
της κας Ντούρου Σοφίας ότι, λόγω της µικρής κλίµακας του έργου και
µε δεδοµένο τα όσα ισχύουν σήµερα στην Αιδηψό, σηµειώνοντας πως η
αποσπασµατική αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών έχει περιορισµένα
αποτελέσµατα και δέχεται τις επιπτώσεις του επιχειρηµατικού
ανταγωνισµού. ∆ιατυπώνουµε, ταυτόχρονα, την άποψη πως οι
ιαµατικές πηγές θα πρέπει να αξιοποιούνται µε ενιαίο τρόπο και µε
ολοκληρωµένο σχέδιο από έναν αποκλειστικά δηµόσιου χαρακτήρα
φορέα, σαν κοινωνική ιδιοκτησία.
Θα ήταν χρήσιµη, µάλιστα, η
γενικότερη αξιοποίηση και της θερµικής ενέργειας που µεταφέρουν τα
νερά.
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ΘΕΜΑ 5ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά
oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µικτής
κτηνοτροφικής µονάδας και των συνοδών έργων αυτής, ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΄΄ ΥΙΟΙ ΚΥΛΕΡΤΖΗ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Ντούσκια΄΄ ή ΄΄ Βράχος
Αθανασάκη ΄΄ , ∆.Ε. Αυλίδας ∆ήµου Χαλκιδέων, σύµφωνα µε την
εισήγηση της υπηρεσίας . H κα Ντούρου Σοφίας δήλωσε ότι, εφόσον
δεν υπήρξαν παρατηρήσεις και αν η τοπική κοινότητα Αυλίδας δεν έχει
αντίρρηση συµφωνούµε.
Σηµειώνουµε, πάντως, τις επιφυλάξεις µας και το πως µας προβληµατίζει
ότι άδειες οριστικής διάθεσης λυµάτων καταργήθηκαν σύµφωνα µε τον
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ Α),. Το θεωρούµε εντελώς ανεύθυνο και το
εντάσσουµε πολιτικά στα µέτρα διευκόλυνσης των µεγάλων
κτηνοτροφικών µονάδων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 50
Κατά τη συζήτηση των παρακάτω θεµάτων προσήλθε στη συνεδρίαση
ο κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος , τακτικό µέλος της Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 6ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη: α) την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και

Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, β)το µε αριθµ. πρωτ: 25/28.12.
2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ήµου ∆ελφών µε τα συνοδευτικά σε
αυτό έγγραφα, γ) το από 19-05-2017 αίτηµα της εταιρείας ∆ΗΙΩΝ Ι.Κ.Ε.
για αναβολή συζήτησης του θέµατος λόγω τροποποίηση της ΜΠΕ, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 6
ψήφους υπέρ και 1 Λευκό (της κας. Ντούρου η οποία τόνισε ότι
συµφωνούµε µε την αρνητική γνωµοδότηση….. γνωρίζοντας πως στην
συγκεκριµένη περιοχή λειτουργεί ήδη µια ανάλογη µονάδα της ίδιας
εταιρείας. Ψηφίζουµε λευκό για την αναβολή του θέµατος) µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών
πρώτων υλών ισχύος έως 500 KWe στη θέση «ΜΠΑΛΙΤΣΕΣ», ∆.Ε.
Γραβιάς, ∆ήµου ∆ελφών, ΠΕ Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας για τροποποίηση της Μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 51
ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη: α) την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, β)το µε αριθµ. πρωτ: 6/2017
πρακτικό συνεδρίασης του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, γ) το 1/2017
πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ιρφύων –
Μεσσαπίων, δ) το 1/2017 πρακτικό της Τοπικής Κοινότητας Πισσώνα
του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 5
ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας. Ντούρου και του κου Μελισσάρη)
της µονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων &
αγροτικών υπολειµµάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
ισχύος 999 KW, της εταιρείας «∆ΙΡΦΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση
‘’ΣΤΕΡΝΑ’’ ∆. ∆ιρφύων-Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας, σύµφωνα µε την
εισήγηση της υπηρεσίας και τον πρόσθετο όρο πού έθεσε η επιτροπή
πριν από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
να προσκοµισθεί από την εταιρεία ειδική µελέτη από αναγνωρισµένο
δηµόσιο φορέα, µε την οποία να αποδεικνύεται ότι το υγρό πλάσµα των
παραπροϊόντων της αναερόβιας χώνευσης θα είναι κατάλληλο για
αγροτική χρήση και κατά συνέπεια η διάθεσή τους δε θα δηµιουργεί
προβλήµατα ρύπανσης στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες της
περιοχής.

Η κα. Ντούρου τόνισε ότι: Καταψηφίζουµε τη µελέτη….
1. Γιατί αποτελεί περίπτωση ιδιωτικοποίησης της
παραγωγής ενέργειας.

διαδικασίας

2. Γιατί διαφωνούµε µε την εγκατάσταση στην θέση ΣΤΕΡΝΑ, µονάδας
παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων και
γεωργικών υπολειµµάτων, για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, διότι είναι ήδη επιβαρυµένη η περιοχή περιβαλλοντικά
από τις διαφόρων ειδών µονάδες που είναι εγκαταστηµένες στην
ευρύτερη περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Πισσώνα και Τριάδας.
3. Ήδη υπάρχουν αρνητικές αποφάσεις του τοπικού συµβουλίου
Πισσώνα και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Ακόµα και η κατά
πλειοψηφία θετική απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου δείχνει µία
«βιασύνη» αφού, ενώ καταγράφεται η ανάγκη «ειδικής µελέτηςέρευνας για τυχόν περιβαλλοντικά προβλήµατα ρύπανσης στους
υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες», ζητούν να γίνει …εκ των
υστέρων!!!!!
Έχουµε πείρα, όσο το κριτήριο λειτουργίας µιας επιχείρησης είναι
το κέρδος µπορεί στο βωµό του να θυσιαστεί και η υγεία του λαού
και η προστασία του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώµατα
και κατακτήσεις των ίδιων των εργαζοµένων. Ακόµα και στις πιο
σύγχρονες εγκαταστάσεις καύσης Βιοαερίου που στηρίζονται σε
απόβλητα υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα και στη βάση αυτή
επιγραµµατικά σηµειώνουµε ότι :
Η πρώτη ύλη µπορεί να περιέχει χηµικούς, βιολογικούς και
φυσικούς µολυσµατικούς παράγοντες, διάδοσης παθογόνων
µικροοργανισµών.
Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι ρύπανσης του εδάφους και των
νερών.
Η παραγωγή µεθανίου και διοξειδίου το άνθρακα περικλείουν
κινδύνους έκρηξης –πυρκαγιάς.
Προκαλείται έντονο πρόβληµα όχληση λόγω οσµών , µυγών κλπ
αλλά και από την αυξηµένη κυκλοφορία των φορτηγών για τη
µεταφορά των αποβλήτων και των υπολειµµάτων που
προορίζονται για εδαφοβελτιωτική χρήση.
Κτηνιατρικά ερευνητικά προγράµµατα στη ∆ανία ερεύνησαν την
επιβίωση των βακτηριδίων, των ιών και των αυγών των παρασίτων
στααπόβλητα.
Ενώ, στη Γερµανία ανιχνεύτηκαν είδη σαλµονέλας σε πάνω από το
90% των δειγµάτων των αποβλήτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 52
ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη: α) την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, β) το µε αριθµ. πρωτ:
5703/22/05/2017 έγγραφο του ∆ήµου Λοκρών, γ)το µε αριθµ. πρωτ:
108842/182/23-05-2017 έγγραφο της εταιρείας Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. &
Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του
παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
πλειοψηφία
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 6
ψήφους υπέρ και 1 Λευκό της (κας. Ντούρου) για την ίδρυση
ιχθυογεννητικού σταθµού,
δυναµικότητας 30.000.000 ιχθυδίων
θαλασσίων µεσογειακών ιχθύων, σε δηµόσια δασική έκταση 36.291,06
τ.µ., στη θέση «Ακρωτ. Σταυρός» ∆.Ε. Λάρυµνας του ∆ήµου Λοκρών
Ν. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ MARE MAGNUM A.E΄΄.
Η κα. Ντούρου τόνισε ότι: Καταψηφίζουµε την εισήγηση και ψηφίζουµε
λευκό στην αναβολή του θέµατος διότι:
Πρόκειται για µια ακόµη παρέµβαση στην περιοχή για την οποία η
τοπική κοινότητα δεν έχει εκφράσει άποψη.
Είναι, επίσης, εντυπωσιακό πως η εγκατάσταση γίνεται σε δηµόσια
δασική περιοχή, που θα αποτελέσει υπόβαθρο για την κερδοφορία
ιδιωτικού κεφαλαίου….. ∆εν ξέρουµε πως, γιατί και µε ποιες
προϋποθέσεις παραχωρήθηκε.
Σηµειώνεται πως η εγκατάσταση γίνεται εντός του καταφυγίου άγριας
ζωής, (αρ. 57, Ν.2637/98 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των
∆ιατάξεων του ∆ασικού Κώδικα») όπου απαγορεύεται:
• η θήρα κάθε θηράµατος και κάθε είδους της άγριας πανίδας,
• η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για µη ερευνητικούς
σκοπούς,
• η καταστροφή κάθε είδους ζώνης µε φυσική βλάστηση,
• η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών,
• η αµµοληψία,
• η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων,
• η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου
άγριας ζωής σε πολεοδοµικό ή
ρυµοτοµικό σχεδιασµό.
• η ανάπτυξη νέων µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και η επέκταση των
υφισταµένων.
Επισηµαίνουµε πως περίπου στα 250 µ. από την προβλεπόµενη
εγκατάσταση υπάρχει οργανωµένη παραλία για τους εργαζόµενους της
ΛΑΡΚΟ (στην εισήγηση αναφέρεται ως η πλησιέστερη παραλία των
Λουκισίων).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 53

ΘΕΜΑ 9ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη: α)την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή µε τα συνοδευτικά σε αυτή
έγγραφα ( το µε αριθµ. πρωτ: 6-28/2/2013 πρακτικό συνεδρίασης του
∆ήµου Λοκρών , το µε αριθµ. πρωτ: 8296-8297-8298/04-06-2015
έγγραφο του ∆ήµου Λοκρών ) , β) το µε αριθµ. πρωτ: 5702/22-05-2017
έγγραφο του ∆ήµου Λοκρών για αναβολή συζήτησης του θέµατος, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
oµόφωνα
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
κατασκευή έργων υποδοµής και λειτουργία του αστικού και
παραθεριστικού οικοδοµικού συνεταιρισµού «Ο ΤΕΚΤΩΝ»Σ.Π.Ε. στη θέση
Άγιος Στέφανος – Λιµνιώνας της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Μαλεσίνας
του ∆ήµου Λοκρών κατόπιν αιτήµατος του ∆ήµου Λοκρών .
Η κα. Ντούρου τόνισε ότι:
Η µόνη επίσηµη αναφορά που υπάρχει από πλευράς ∆ήµου είναι µια
παράγραφος στο έγγραφο του ∆ήµου Λοκρών (4/6/2015) µε θέµα την
παράθεση απόψεων του ς επί των κάτωθι εγγράφων :
1) Β1 στάδιο της µελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και
εξειδίκευση

του

Περιφερειακού

Πλαισίου

Χωροταξικού

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»
2) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της
µελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και εξειδίκευσης του
Περιφερειακού

Πλαισίου

Χωροταξικού

Σχεδιασµού

και

Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
Εκεί αναφέρεται πως η ζώνη από την περιοχή της Λεκούνας έως και τον
οικοδοµικό συνεταιρισµό ΤΕΚΤΩΝ έκτασης 718,623 στρ. καθώς εκεί έχει
ήδη παρατηρηθεί η ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας έχει τουριστική
σηµασία για την αναψυχή των παραθεριστών.
Κατά τα λοιπά από την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
πληροφορούµεθα πως είναι αναγκαίο :
•
Να τηρηθεί ο όρος απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μαλεσίνας, περί βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του
υφιστάµενου παραλιακού δρόµου από την παραλία Λεκούνα
µέχρι τον οικισµό µε δαπάνη του οικοδοµικού συνεταιρισµού, ως
αναγκαία προϋπόθεση για την υδροδότηση του οικισµού.

•

•

Πριν τη λειτουργία του οικισµού, να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες προς το ∆ήµο Λοκρών, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι
εφικτή η αποκοµιδή των στερεών αποβλήτων από τα
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου και η διάθεση αυτών, αλλά και της
ιλύος των µικρών συστηµάτων compact των κατοικιών σε
αδειοδοτηµένο χώρο απόθεσης του ∆ήµου.
Να εξασφαλιστεί πως θα γίνεται τακτική συντήρηση και
τακτικοί έλεγχοι σε δείγµατα επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων
από τους µικρούς βιολογικούς καθαρισµούς των κατοικιών από
ειδικούς, ορισµένους για το σκοπό αυτό από τους υπεύθυνους
λειτουργίας του συνεταιρισµού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα
των υγρών αποβλήτων που καταλήγει στο φυσικό περιβάλλον.

Σε αυτή την βάση και χωρίς να γνωρίζουµε την θέση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Λοκρών, δεν µπορούµε να αποφασίσουµε.
Πριν από όλα χρειάζεται να ζητηθεί η γνώµη του ∆.Σ για τις
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Μέχρι τότε συµφωνούµε να
αναβληθεί το θέµα..
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 54
Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12:50 µ.µ.
και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα
µέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μελισσάρης Ιωάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλεξοπούλου ∆έσποινα

Κυρίτσης ∆ηµήτριος

Αραβαντινού Πέγκυ

Μηλίδου – Θαλασσινού Αφροδίτη

Παπαχριστοδούλου Σπύρος

Ντούρου Ιωάννα - Σοφία

