14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Ιουνίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16 Ιουνίου 2020
Σήμερα, 16 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από την 2602/12-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα
μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και
74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Επιβεβαιώνεται η απαιτούμενη συμμετοχή των μελών(2/3), δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 14 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
5.Αντώνιος Ν.Λουρής
6.Ιωάννης Θ. Ζιώγας
7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
9.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
13.Μουζάκη Αντ. Σώζα
14.Στυλιανός Γ. Γκρέκας

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
2.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
3.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση δηλώνει συμμετοχή η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση δήλωσε συμμετοχή ο Πρόεδρο της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος
Δεμένεγας.
Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη.
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Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/06/2020
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2606/12-6-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
ης

Θέμα 1ο:.Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά σε :
«Κλειστή χερσαία εγκατάσταση Υδατοκαλλιέργειας γαρίδας στη θέση Αγία Μαρίνα, με
περιβαλλοντική ταυτότητα 2001245220.» [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
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Θέμα 1ο:.Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά σε :
«Κλειστή χερσαία εγκατάσταση Υδατοκαλλιέργειας γαρίδας στη θέση Αγία Μαρίνα,
με περιβαλλοντική ταυτότητα 2001245220.» [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το αναφερόμενο θέμα .
«Με το υπ’άριθμ. 44608/136/5-5-2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που αφορά σε «Κλειστή χερσαία
εγκατάσταση Υδατοκαλλιέργειας Γαρίδας» στη θέση Αγία Μαρίνα ν. Κέας, του φορέα
«ΙΡΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΙΚΕ».
Το έργο έχει περιβαλλοντική ταυτότητα 2001245220 και η προβολή αναλυτικά,
ολόκληρου του φακέλου της μελέτης με τα συνημμένα έγγραφα, παραρτήματα και χάρτες
βρίσκεται στην ιστοσελίδα eprm.ypen.gr./Έργα Δραστηριότητες/ΑΕΠΟ για έργα
Δραστηριότητες Α2/Διαβούλευση-Γνωμοδοτήσεις /Αρχεία.
Συνημμένα στην παρούσα αποστέλλεται η ΜΠΕ. Περιληπτικά, η υπό μελέτη
δραστηριότητα αποτελεί Χερσαία Μονάδα Γαριδοκαλλιέργειας και πρόκειται να
εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας Δήμου
Κέας.
Στην μελέτη περιλαμβάνονται η συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας της Μονάδας
Υδατοκαλλιέργειας Ξενικού Είδους Γαρίδας και παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν
στα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της, στα στάδια παραγωγής, στις κτιριακές
εγκαταστάσεις, στο μηχανολογικό εξοπλισμό , απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών,
νερού και ενέργειες, στα παραγόμενα απόβλητα και διαχείρισή τους, σε αλληλεπιδράσεις
με το περιβάλλον, στη σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου, σε λοιπά οικονομικά
στοιχεία και σε ότι άλλο προβλέπει η νομοθεσία.
Με την υπ’αριθμ. 5/2020 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας
Ιουλίδας εισηγείται και γνωμοδοτεί αρνητικά για την εν λόγω Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με το σκεπτικό ότι : «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.».
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αναφερόμενη
ΜΠΕ.
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Για το θέμα συμμετέχει και ψηφίζει ο και Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ.
Γεώργιος Δεμένεγας, ο οποίος γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ.
Οι κ.κ. Τζουβάρας και Γκρέκας δηλώνουν ΠΑΡΩΝ.
Οι υπόλοιπο δημοτικοί σύμβουλοι εκφράζουν αρνητική γνώμη για την εν λόγω ΜΠΕ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη ΜΠΕ ,την αρνητική
γνωμοδότηση του ΔΣ Κοινότητας Ιουλίδας, τις 12 αρνητικές ψήφους και τα 2 ΠΑΡΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωμοδοτεί αρνητικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά σε
: «Κλειστή χερσαία εγκατάσταση Υδατοκαλλιέργειας γαρίδας στη θέση Αγία Μαρίνα, με
περιβαλλοντική ταυτότητα 2001245220.», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της απόφασης 5/2020 Κοινότητας Ιουλίδας και αναγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 78/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον
Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή
διάδοσης του Κορονοϊού, οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Αντώνιος Ν.Λουρής
Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Νικόλαος Β. Δεμένεγας
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Στυλιανός Γ. Γκρέκας
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
Βασίλειος Στ. Βαλεράς
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