ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της 2ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας του Δήμου Κέας
την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.
Σήμερα την 5η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας ,
κατόπιν της από 1/6/2020, πρόσκλησης του Προέδρου της Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου Κέας
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων, ευρέθησαν
παρόντες οι 4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)

Γεώργιος Β. Δεμένεγας
Βρεττού Α. Σταματούλα (Μάτα)
Σαΐτης Σ. Εμμανουήλ
Δεμένεγα Δ. Νικολέττα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πορίχης Δ. Ιωάννης

Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.
1ο θέμα: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “ Κλειστή
χερσαία εγκατάσταση Υδατοκαλλιέργειας Γαρίδας στη θέση Αγ. Μαρίνα Κέας.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:
Μας κοινοποιήθηκε από την εταιρεία ΙΡΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΚΕ η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο «ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΑΡΙΔΑΣ» στην θέση ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ), με σκοπό την γνωμοδότηση του Τοπικού
Συμβουλίου της Κοινότητας Ιουλίδας όπως προβλέπεται στην διαδικασία για την χορήγηση
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας.
Η εν λόγω μελέτη, με τους σχετικούς χάρτες και τα παραρτήματα, είναι στην διάθεση του
Συμβουλίου και περιγράφει αναλυτικά, την αναγκαιότητα της παραγωγικής μονάδας, τα τεχνικά
στοιχεία της εγκατάστασης, τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες, νερό, ενέργεια, διάθεση αποβλήτων, τις
αλληλεπιδράσεις με το τοπικό περιβάλλον, τα οικονομικά στοιχεία του έργου και γενικότερα ότι
προβλέπεται από τον νόμο για τις αντίστοιχες Μελέτες.

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη και λειτουργία μιας τόσο μεγάλης σε επιφάνεια και εγκαταστάσεις
μονάδας σε μια θέση περίοπτη από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τις τουριστικές περιοχές
της δυτικής Κέας αλλοιώνει και καταστρέφει το φυσικό τοπίο και κατ’ επέκταση το τουριστικό
προϊόν της περιοχής, καθώς και υποβαθμίζει τα όμορα και γειτονικά οικόπεδα.
Επίσης θεωρούμε υπερβολική και σχεδόν επικίνδυνη την μεταφορά και αποθήκευση πολύ μεγάλης
ποσότητας θαλασσινού νερού σε τόσο μεγάλη απόσταση στην ενδοχώρα του νησιού. Επίσης η
άντληση από πιθανές γεωτρήσεις επιτόπου ή η μεταφορά γλυκού νερού από τον ευρύτερο
περιορισμένο υδροφόρο ορίζοντα του νησιού δεν είναι εφικτή για τις ποσότητες νερού που
απαιτούνται για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας.
Εκτιμώντας τα υποβαλλόμενα στοιχεία και θέτοντας πρώτη προτεραιότητά μας την προστασία του
νησιού μας από πιθανή περιβαλλοντολογική υποβάθμιση προτείνουμε την αρνητική γνωμοδότηση
για την εν λόγω μελέτη.
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Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο στην εισήγησή το
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Eισηγείται και γνωμοδοτεί αρνητικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “
Κλειστή χερσαία εγκατάσταση Υδατοκαλλιέργειας Γαρίδας στη θέση Αγ. Μαρίνα Κέας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2020
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