
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ
ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ   

                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Της υπ' αριθμ.  155/12  πράξεως τoυ  Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας 
απo τηv αριθμ.  17η    της  26-6-2012, συvεδρίαση αυτού που  πραγματoπoιήθηκε 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 
άρθρου 95 & 96  του  Ν.  3463/06 καθώς και  το  άρθρο 67  του Ν.  3852/10 και 
κoιvoπoιήθηκε vόμιμα με Δημoτικό κλητήρα τηv 22-6-2012.             

                                               ΘΕΜΑ 1ο 

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για την δραστηριότητα – Σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης 
επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από πλοία τα οποία προσέρχονται 
στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε.

Τo Συμβoύλιo βρέθηκε σε vόμιμη απαρτία επί 27 μελώv,
Παρόvτωv του Πρoέδρου ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ και τωv μελώv
Γ.Καμπάνη, Π.Λινάρδου, Τ.Φαρμάκη, Δ. Λιάσκου,  Αθ. Μαυρογιάννη, Μ.Μίχα, Δ. Νίκα, 
Χ.Τσαφαρά, Α.Βεντούρη, Δ.Παπαδόπουλου, Χ.Ανδρώνη Μ.Αντωνάρα, Αθ.Κριεκούκη, 
Δ.Οικονόμου, Κ.Τζαφέρη,  Β.Τόλη, Χ.Ντάφλου,  Ηρ. Παπαγιάνναρου,   Μ.Παντελίδη, 
Γ.Νικολακάκη, Β.Ρεντούμη, Γ.Κοντούλη, Α.Λεβέντη, Εμ. Βαρδαβάκη, Ν.Μαϊλη

απόvτωv δε των κ.κ,   Δ.Τσάτση

απόντος του Δημάρχου  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ λόγω κωλύματος καίτοι νομίμως 
προσκληθέντος 

Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λινάρδο προκειμένου να 
εισηγηθεί επί του θέματος

Ο κ. Λινάρδος εισηγούμενος το θέμα λέγει τα εξής : 
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Γίνεται  γνωστό  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  με  το  υπ.  αρ.  πρωτ. 

Φ5706/1181/ΠΕΡΙΒ-9/2012  έγγραφο  διαβιβάστηκε  από  την  Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για  τη  δραστηριότητα:  «Σταθερή  πλωτή  εγκατάσταση  αποθήκευσης 
επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία τα οποία προσέρχονται στην 
περιοχή  αρμοδιότητας  του  Οργανισμού  Λιμένος  Ελευσίνος»  της  εταιρείας 
“ΑNTIPOLLUTION A.N.E.”.

Πρόκειται  για  σταθερή  πλωτή  εγκατάσταση  προσωρινής  αποθήκευσης 
επικίνδυνων  αποβλήτων  (πετρελαιοειδή,  χρώματα  και  βερνίκια,  λάσπες,  μελάνια, 
επικίνδυνες συσκευασίες, κα). Ως σταθερή πλωτή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί η 
φορτηγίδα «ΕΚΟ ΝΤΡΗΜ», η  οποία θα είναι μόνιμα και σταθερά προσδεδεμένη σε 
συγκεκριμένη θέση στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ”, ύστερα από έγκριση της θέσης από τον 
Ο.Λ.Ε. Να σημειωθεί ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ” δεν είναι 
αδειοδοτημένες, λόγω του ότι έχουν γίνει σε παράνομες επιχωματώσεις. Η ανωτέρω 
δραστηριότητα  εγκυμονεί  σοβαρούς  κινδύνους  για  το  περιβάλλον  του  Κόλπου 
Ελευσίνας.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Οργανισμού  Λιμένος  Ελευσίνας  με  την  υπ’ 
αριθμ. 4/199/8-3-2012 ομόφωνη απόφασή του, αρνήθηκε να συναινέσει σε επιπλέον 
παραχώρηση ζώνης Λιμένος  για τη  τοποθέτηση σταθερής πλωτής εγκατάστασης 
αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας “ANTIPLLUTION” A.N.E.

Θεωρούμε απαραίτητο να εκφραστεί  η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σε κάθε πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων 
εντός του Κόλπου Ελευσίνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόλπος έχει χαρακτηριστεί 
“Ευαίσθητη  Περιοχή”  με  την  ΚΥΑ  19661/1982  (ΦΕΚ  1811/1999)  και  πρέπει  να 
λαμβάνονται μέτρα προστασίας και αναβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά την κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επισημαίνονται, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: 

1. Δεν διευκρινίζεται η διαδικασία παραλαβής επικίνδυνων αποβλήτων από τα 
προσεγγίζοντα πλοία (π.χ. θα προσεγγίζει το πλοίο στην πλωτή εγκατάσταση, 
θα μεταφέρονται τα ΕΑ με πλοιάριο από το πλοίο στη πλωτή εγκατάσταση, θα 
μεταφέρονται  με  φορτηγό  από  το  ελλιμενισμένο  πλοίο  στην  πλωτή 
εγκατάσταση , κλπ).

2. Στον  πίνακα  της  παραγράφου  4.5.3  της  Τεχνικής  Έκθεσης  (Ποσοτικό  και 
ποιοτικό  γενικό  ισοζύγιο)  το  σύνολο  των  εκτιμώμενων  επικίνδυνων 
αποβλήτων ετησίως ανέρχεται σε 135,28 tn , ενώ ο υπεύθυνος της εταιρείας 
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. αναφέρθηκε σε 10tn ετησίως.

3. Τα υποστηριζόμενα στην παράγραφο 4.1 της Τεχνικής Έκθεσης (Σκοπιμότητα 
του  έργου)  και  στο  τμήμα  «εναλλακτικές  λύσεις  –  κατασκευή  χερσαίας 
εγκατάστασης» δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και θεωρούμε ότι δεν ισχύουν.

Καλείται επομένως το δημοτικό συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά διαλογικής

συζήτησης μεταξύ των μελών του,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Αντιτίθεται ρητά σε κάθε πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων ή μη 
αποβλήτων καθώς και καυσίμων εντός του κόλπου Ελευσίνας.

• Ζητά  να  μην  εγκριθεί  η  μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  τη 
δραστηριότητα:  «Σταθερή  πλωτή  εγκατάσταση  αποθήκευσης  επικίνδυνων 
αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία τα οποία προσέρχονται στην περιοχή 
αρμοδιότητας  του  Οργανισμού  Λιμένος  Ελευσίνος»  της  εταιρείας 
“ΑNTIPOLLUTION A.N.E.”.

• Απαιτεί να ληφθούν από την πολιτεία μέτρα προστασίας και αναβάθμισης του 
Κόλπου Ελευσίνας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί  “Ευαίσθητη Περιοχή”.

• Θα βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση,  ώστε να αποτρέψει  την υλοποίηση 
του συγκεκριμένου έργου της πλωτής εγκατάστασης.  

                                                  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/12. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                   Α. ΛΕΒΕΝΤΗ                          Γ.ΚΑΜΠΑΝΗΣ

 Μ.ΑΝΤΩΝΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ  Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ             Δ.ΛΙΑΣΚΟΣ

             Π.ΛΙΝΑΡΔΟΣ
            ΑΘ.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

                         Μ.ΜΙΧΑΣ
             Δ.ΝΙΚΑ
             Τ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ

 ΑΘ.ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ
 Χ.ΤΣΑΦΑΡΑΣ

              Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
 Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 Κ.ΤΖΑΦΕΡΗΣ
 Β.ΤΟΛΗΣ
 Χ.ΑΝΔΡΩΝΗΣ
 Γ.ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
 Β.ΡΕΝΤΟΥΜΗ
 ΗΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
 Χ.ΝΤΑΦΛΟΣ
 Μ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
 Γ.ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
 ΕΜ.ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ
 Ν.ΜΑΙΛΗΣ
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