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ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ.  14/31.07.2017 πρακτικό   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  Δελφών. 

 
Στην  Άμφισσα  και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άμφισσας  σήμερα 31  Ιουλίου 2017, 

ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  19.00΄  συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια  συνεδρίαση 
ύστερα από την αριθ. 17144/27.07.2017 πρώτη πρόσκληση  του  προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Χαραλάμπους Παναγιωτόπουλου, η οποία δημοσιεύτηκε  και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δελφών κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Α.Αγγελόπουλος Ν.Σταντζούρης  

Α.Κυριακίδης   Ν.Μίχος 

Ι.Γεωργίου  Γ.Ιωσηφίδης 

Λ.Αναγνωστόπουλος Α.Τσονάκας  

Λ.Λύτρας(από το 8ο θέμα) Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη  

Μ.Ανδρεοπούλου  Γ.Καπαρέλη-Χαρίτου  

Α.Μάνιος Χ.Παναγιωτόπουλος 

Ε.Λεοντίου Κ.Καραγιάννης 

Π.Μέγκος Π.Κασούτσα 

Β.Καραγιάννης  Δ.Καραγιάννης  

Π.Ταγκαλής Δ.Μπουλούτας 

Ν.Μολιώτης Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου 

Β.Πανάγου Α.Παναγιωτόπουλος 

 
Επίσης παρέστησαν στη συνεδρίαση και οι κατωτέρω Πρόεδροι  Δημ. και Τοπ. 

Κοινοτήτων:  Τ.Γουώρθ,  Α.Μαστροκωστόπουλος, Ι.Σαρλής, Γ.Μαντά. 
Παρέστη επίσης και ο Γ.Γραμματέας του Δήμου κ. Η.Θεοφάνης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Α.Κορδάς Α.Μανανάς 

Αικ. Καραδήμα Ε.Κουμπλή 

Α.Ζωμένος  Χ.Σεγδίτσα-Πονήρη 

Γ.Δρακάκης  

 
Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι  και Πάρεδροι 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την 
συνεδρίαση, όπως προβλέπεται  στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου 
3852/2010 ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄.  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Τροποποίηση του άρθρου 27 του  Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών και Κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο βάσει των δύο αποφάσεων με αριθ. 11/253/23.6.2017 και 
13/278/14.7.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΔΕΛΦΩΝ» στην Πρόσκληση 32 της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή 
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 

ΑΔΑ: Ω0Θ5Ω9Θ-ΡΞΜ



3. Αναμόρφωση (5η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή 
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, 
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. 
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 198/2017 (ΑΔΑ: 
7ΜΖ5Ω9Θ-ΘΑ3) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

7. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 14/2017 (1η επικαιροποίηση της 11/2016) μελέτης 
του έργου με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

8. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 15/2017 (1η επικαιροποίηση της 9/2017) μελέτης 
του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία 
Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία 
Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ – 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ. .(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ.(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 14/09). (Εισηγήτρια: κ. 
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. 
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

14. Έγκριση πρόσληψης  ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με 
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας). 

15. Έγκριση πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017-2018. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, 
προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας). 

16. Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – 
καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. (Εισηγήτρια: κ. 
Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας). 

17. Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων 
συμμετεχόντων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής 
Προστασίας). 

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης Δ.Ε. Καλλιέων 
ΌΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1944 – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ΄. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μεταφορά της Φιλαρμονικής Άμφισσας στο 
Καρπενήσι στα πλαίσια της εκδήλωσης «Μποτσάρεια 2017». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος 
Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

20. Έγκριση ανάθεσης συνδρομής τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος 
Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ/ΕΚΤ για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου 
Δελφών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, 
Αντιδήμαρχος). 

21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Δημόσια Εορτή-Επέτειο «Ναυμαχία της 
Αγκάλης». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

22. Λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου. (Εισηγήτρια: κ. 
Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

ΑΔΑ: Ω0Θ5Ω9Θ-ΡΞΜ



23. Έγκριση παραχώρησης προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας. (Εισάγεται από 
την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. 
Σύμβουλος). 

24. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με αγροτική οδό στην υπό ίδρυση 
επιχείρηση του κ. Πάνου Κοτσιά στην ΤΚ Καστελλίων της ΔΕ Γραβιάς. (Εισάγεται από 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 

25. Λήψη απόφασης επί της 270/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 
για επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες 
οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. 
(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω   εικοσιέξι (26) 

υπογραψάντων μελών, ο  πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους Δ.Σ. και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε να 
συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω χρονικού περιορισμού, τα θέματα: 1) 
«Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γιάννη Κτιστάκι για την Γνωμοδότησή του αναφορικά με 
τη συμμόρφωση του Δήμου Δελφών στην υπ΄ αριθ. 239/2017 απόφαση του Αρείου  Πάγου 
αναφορικά με την υπόθεση της Πλατείας Θεάτρου στην Δ.Κ. Ιτέας», 2) «Παραχώρηση 
προαύλιου χώρου ΕΠΑ.Λ.  Άμφισσας»,  3) «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με 
τον Δήμο Δελφών και την Φωκική Αναπτυξιακή Α.Ε. για το έργο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΙΤΕΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ΄ και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης». 

Το Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα να συζητηθούν.  
Τα Ε.Η.Δ. θέματα συζητήθηκαν στο τέλος, μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Ο ΔΣ Δ.Καραγιάννης απεχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 1ο θέμα. Οι κ.κ. Λύτρας, 

Α.Παναγιωτόπουλος και Κυριακίδης απεχώρησαν μετά το 10ο θέμα, και ο κ. Ταγκαλής κατά την 
συζήτηση του 25ου θέματος (πριν την ψηφοφορία). 

Το 15ο θέμα δεν συζητήθηκε. 
Θέμα  22ο  
Λήψη απόφασης σχετικά με την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου.  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      321 /31.07.2017 
 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος, 
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  την κατωτέρω απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του 
Δήμου. 
 
«…ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                ______                                 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 2ης/14.07.2017 συνεδρίασης 

της  Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών 
 

 Στην Άμφισσα σήμερα, 14.07.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Δελφών  (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  
Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 15700/10.07.2017 
πρόσκληση της Προέδρου κ. Τριανταφυλλιάς Πιλάλα-Τσακίρη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα  (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 
 
                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, 

Πρόεδρος  

 1. Γεώργιος Δρακάκης, Μέλος 

2. Νικόλαος Μολιώτης, Μέλος            

3. Χρυσούλα Σεγδίτσα, Μέλος 

4. Γεώργιος Ιωσηφίδης, Μέλος 
 

2. Δημήτριος Τρικούζας, Μέλος 

3. Μαρία Ανδρεοπούλου, Μέλος 
     

 4. Παναγιώτης Λάιος, Μέλος                                      

ΑΔΑ: Ω0Θ5Ω9Θ-ΡΞΜ



5. Χαρ.Παναγιωτόπουλος, Μέλος 

6. Παναγιώτα Κασούτσα, Μέλος 

5. Αθανάσιος Τσονάκας, Μέλος 

  
 
 

Επίσης παραβρέθηκε και η Ελένη Λαγγουράνη,  υπάλληλος του Δήμου Δελφών για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 
ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  
 
«Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου» 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  01/14.07.2017 
 
 Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Πρόεδρος της 
Επιτροπής, είπε τα εξής: 
 
----     Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι κλειστή και πολύ βαθιά θάλασσα που σχηματίζεται ανάμεσα 
στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, δυτικά του Ισθμού της Κορίνθου. 

 Αρχίζει από το Ιόνιο πέλαγος, δυτικά, και καταλήγει στον Ισθμό της Κορίνθου, 
ανατολικά. Διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήματα, τον Πατραϊκό και τον κυρίως Κορινθιακό, με 
συνολικό μήκος 127 χιλιόμετρα. 

Ο Κορινθιακός Κόλπος περιβάλλεται από τις ακόλουθες περιφερειακές ενότητες: 
Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας στα βόρεια, Βοιωτίας στα βορειοανατολικά, Αττικής στα 
ανατολικά, Κορινθίας στο νοτιοανατολικό μέρος και Αχαΐας στο νοτιοδυτικό. 

Ο Κορινθιακός Κόλπος , είναι μια κλειστή  θάλασσα που αποτελεί ένα ιδιαίτερο 
οικοσύστημα με σημαντική βιοποικιλότητα. Παράκτιες περιοχές του ανήκουν στο Δίκτυο 
Natura,ενώ στη θάλασσα βρίσκουν καταφύγιο πλήθος υδρόβιων οργανισμών μεταξύ των 
οποίων τα τέσσερα είδη δελφινιών της Ελλάδας. Σε περιοχές του Κορινθιακού βρίσκονται 
σπάνια και προστατευόμενα οικοσυστήματα όπως οι «κήποι» των κοραλλιών και τα 
υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας.  

Εξίσου σημαντικός είναι και ο πολιτιστικός και ιστορικός πλούτος αφού ο Κορινθιακός 
αποτέλεσε δίαυλο επικοινωνίας και πολιτισμού από τα πανάρχαια χρόνια. Δελφοί, Κόρινθος, 
Ναύπακτος, Σικυών, Αίγιο, Γαλαξίδι, είναι μερικές από τις πόλεις που άνθισαν στις ακτές.  

Τόσο η βόρεια όσο και η νότια ακτή του Κορινθιακού στήριξαν και στηρίζουν σημαντική 
αγροτική, αλιευτική και τουριστική δραστηριότητα.  

Σήμερα όμως, το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη ρύπανση και 
άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες κι αυτό οφείλεται στην πολύ αργή ανανέωση των υδάτων 
του.  

Η κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίριου διευκόλυνε την επικοινωνία, αλλά επιβράδυνε 
ακόμη περισσότερο την κίνηση των υδάτων και των θαλάσσιων ειδών.  

Επί δεκαετίες, η κλειστή αυτή θάλασσα και οι ακτές της επιβαρύνονται και 
υποβαθμίζονται από: 

-Βαριές βιομηχανίες αλλά και μικρότερες μονάδες όπως ελαιοτριβεία, τυροκομεία, 
ιχθυοκαλλιέργειες κλπ., αποβάλλουν τεράστιες ποσότητες στερεών, υγρών και αέριων ρύπων. 
Γεωργικά φάρμακα μέσω των επιφανειακών απορροών καταλήγουν στη θάλασσα. 

-Υπεραλίευση και συρόμενα εργαλεία οδηγούν σε καταστροφή του βυθού και αφανισμό 
του γόνου των ψαριών, των κοραλλιών, των δελφινιών. Μαζί με τη ρύπανση και τις αλλαγές 
στην παράκτια ζώνη συμβάλλουν στον διαρκή περιορισμό της ιχθυοπανίδας του κόλπου. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή των ισορροπιών του οικοσυστήματος, με συνέπεια τα 
τέσσερα είδη δελφινιών (το κοινό δελφίνι, το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο και το 
ρινοδέλφινο) που βρίσκουν καταφύγιο στα νερά του Κορινθιακού Κόλπου και ιδιαίτερα το κοινό 
δελφίνι, που έχει ήδη εξαφανισθεί από πολλές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, να 
απειλείται θανάσιμα λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας τροφής και της ρύπανσης από χημικά 
και βαρέα μέταλλα. 

-Μεγάλη οικιστική πίεση, ιδιαίτερα στις νότιες ακτές από τις κατασκευαστικές εταιρείες, 
χωρίς σχεδιασμό, χωρίς ορθή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και λυμάτων υποβαθμίζει 
το χώρο και μελλοντικές δραστηριότητες, επιτείνει τη διάβρωση και τη ρύπανση, καταστρέφει 
πολύτιμους χώρους για σημαντικά θαλάσσια είδη. Στη θάλασσα του Κορινθιακού 
απορρίπτονται ακόμη, χωρίς να υποβληθούν προηγουμένως σε επεξεργασία, αστικά λύματα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
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ικανού αριθμού παράκτιων οικισμών, καθώς επίσης και απόβλητα των ελαιοτριβείων τα οποία 
μολύνουν τη θάλασσα με ελαϊκό ή δεκαοκτενικό οξύ, το οποίο είναι αδιάλυτο στο νερό. 

 -Μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, εκτροπές των μεγάλων ποταμών στην 
ευρύτερη περιοχή (Μόρνος, Εύηνος) και εκτεταμένες αμμοληψίες από τις παραλίες, προκαλούν 
ανυπολόγιστες οικολογικές και οικονομικές συνέπειες, στερούν υδατικούς πόρους αλλά και 
φερτά υλικά από τις ακτές συμβάλλοντας στη διάβρωσή τους.  

Είναι απαραίτητο να συνταχθεί σύγχρονη μελέτη από επιστήμονες εμπλεκόμενων 
ειδικοτήτων και αντικειμένων που να προβλέπει τον χαρακτηρισμό του ως θαλάσσια 
Προστατευμένη Περιοχή καθώς και εμπεριστατωμένη Έρευνα και καταγραφή της κατάστασης 
όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων του – ως και Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
σημερινών προβλημάτων και την περιβαλλοντική διαχείριση.  

1. Την προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου όλων των πηγών ρύπανσης του 
Κορινθιακού Κόλπου.  

2. Την επεξεργασία όλων των μορφών λυμάτων που καταλήγουν σ’ αυτόν. 
Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών και διαχείρισης απορριμμάτων 
σε όλες τις κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού. Προγράμματα για την πλήρη ανακύκλωση με 
διαλογή στην πηγή και τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας. 

 3. Τον διαρκή έλεγχο των νερών του Κορινθιακού με συχνές δειγματοληψίες και 
αναλύσεις σε πλήρως εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια. 

4. Τον καθορισμό του Κορινθιακού ως προτύπου θαλάσσιου καταφυγίου, που θα 
προστατεύσει τα αποθέματα ψαριών από την υπεραλίευση.  

5. Την αποκατάσταση της ρύπανσης που έχει μέχρι τώρα υποστεί και την προστασία 
του από κάθε μελλοντική υποβάθμιση. 

6. Απαγόρευση της χρησιμοποίησης θαλάσσιου νερού για την ψύξη οιασδήποτε 
εργοστασιακής εγκατάστασης. Σε αντίθεση με την υπερσυγκέντρωση ενεργειακών 
εγκαταστάσεων ζητάμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης ήπιων μορφών με 
σεβασμό στο περιβάλλον. 

7. Ολοκλήρωση χωροταξικών σχεδίων των Δήμων (ΣΧΟΟΑΠ- ΓΠΣ) του Κορινθιακού. 
Οι προτεινόμενες ενέργειες από το Δήμο Δελφών είναι: 
1. Αίτημα του Δήμου Δελφών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να ενταχθεί ο 

Κορινθιακός Κόλπος στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura. 
2. Αίτημα προς την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας να ενισχύσει το αίτημα ενεργοποιώντας 

όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που βρέχονται από τον Κορινθιακό Κόλπο και 
μεταφορά όλων των αιτημάτων μέσω ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

3. Ενίσχυση του αιτήματος του Δήμου Δελφών μέσα από το Δίκτυο Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών & Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
PARACTION. 

 
Παρέθεσε επίσης στην Επιτροπή το κατωτέρω σχετικό Δελτίο Τύπου. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                                 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ                           Αίγιο, 16 Ιουνίου 2017 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 
«Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου» 

 
Με μεγάλη συμμετοχή και εκπροσώπηση επιστημονικών φορέων, οικολογικών 

οργανώσεων και του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού 
Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/6/2017, η προγραμματισθείσα 
συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με 
θέμα συζήτησης την “Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου”. 

Εκ μέρους του Σ.Π.Ο.Α.Κ., τις θέσεις μας ανέπτυξαν ο Πρόεδρος, κ. Σταμάτης 
Χαλβατζής, Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων και ο Αντιπρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, 
Δήμαρχος Κορινθίων. 

Μετά από μια μεστή συζήτηση τεσσάρων ωρών περίπου, ομόθυμη ήταν η θέση των 
παρευρισκομένων προσκεκλημένων αλλά και των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που παρέμειναν 
έως το τέλος της συζήτησης και τοποθετήθηκαν επί του θέματος, ότι ο Κορινθιακός χρήζει 
άμεσης προστασίας και για το λόγο αυτό απαιτούνται επιστημονικές έρευνες, που θα 
τεκμηριώσουν και θα καθορίσουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις. 
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Η διαβεβαίωση του εκπροσώπου του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, ότι 
επίκειται η κατάθεση νομοσχεδίου για την ανακήρυξη και ένταξη των περιοχών, που αποτελούν 
σημαντικά οικοσυστήματα, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA, όπου εντάσσεται συνολικά όλος 
ο Κορινθιακός Κόλπος, πιστεύουμε ότι θέτει το όλο εγχείρημα προστασίας του Κορινθιακού στη 
σωστή του βάση. 

Την όλη συζήτηση μετέδωσε ζωντανά το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής (Vouli TV) 
απευθείας, ενώ θα την δείξει και σήμερα το απόγευμα (16/6) στις 17:20' – 20:30' μ.μ. 

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» 

Η κ. Γιώτα Κασούτσα, Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
και Μέλος της Επιτροπής  σημείωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση της Προέδρου με την 
παρατήρηση ότι ο Δήμος Δελφών θα πρέπει άμεσα (και πριν ολοκληρωθεί η καταστροφή του 
Κορινθιακού Κόλπου) να πάρει συγκεκριμένες θέσεις για προβλήματα όπως:  
 

 Α)  Οι βιολογικοί καθαρισμοί Ιτέας & Γαλαξιδίου με αποδέκτη τον Κορινθιακό Κόλπο. 

Τρόποι αντιμετώπισης της συνεχούς ρύπανσης λόγο κακής λειτουργίας τους. 

Ενδεικτικά αναφέρω πως για τον Βιολογικό Γαλαξιδίου έχει επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο 

στον Δήμο μας. 

 Β) Τους τρόπους παρέμβασης στις ακτές και τις παραλίες λουόμενων. Ενδεικτικά 

αναφέρω πως οι επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια για την διαμόρφωση των Ακτών πριν 

το καλοκαίρι είναι επιεικώς απαράδεκτες, βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον των ακτών 

και επηρεάζουν την ποιότητα των νερών.  

 Γ) Ο καθορισμός του ορίου αδειών για Ιχθυοκαλλιέργειες στις ακτές του Δήμου 

Δελφών. Να καθοριστεί ποιο θα είναι το αποδεκτό εύρος των Ιχθυοκαλλιεργειών από 

τον Δήμο μας.  

 Δ) Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης της επιβάρυνσης του Κορινθιακού κόλπου και 

του παράκτιου περιβάλλοντος από την δράση των Μεταλλευτικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται εκεί. Επίσης καθορισμός του εύρους αποδοχής αδειών εργασιών 

και δραστηριοτήτων σε ακτές και θάλασσα.  

 Ε) Την ενίσχυση μέτρων για την παράνομη αλιεία και μέτρα αντιμετώπισης της 

υπεραλίευσης. 

 

 Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος 
 
                                                      Αποφασίζει  ομόφωνα 
 

1) Την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Δελφών στον Σύνδεσμο Προστασίας και 
Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως 
τακτικό μέλος. 

2) Αποδέχεται, ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση, με τις προτεινόμενες ενέργειες 
από τον Δήμο Δελφών, ήτοι: 

 Αίτημα του Δήμου Δελφών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να ενταχθεί ο 
Κορινθιακός Κόλπος στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura. 

 Αίτημα προς την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας να ενισχύσει το αίτημα 
ενεργοποιώντας όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που βρέχονται από 
τον Κορινθιακό Κόλπο και μεταφορά όλων των αιτημάτων μέσω ΚΕΔΕ 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

 Ενίσχυση του αιτήματος του Δήμου Δελφών μέσα από το Δίκτυο 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών & Νήσων Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, PARACTION. 

3) Να αποσταλεί η παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, για λήψη σχετικής 
απόφασης….». 
 

 

Στη συνέχεια εκφράστηκαν οι κατωτέρω απόψεις των Δ.Σ. 

Π.ΚΑΣΟΥΤΣΑ (Δ.Σ.):  
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Ανέφερε ότι πρέπει να γίνει άμεσα διακήρυξη και καταγγελία για τη ζημιά που γίνεται, κυρίως,  

στον Κόλπο  από το γρίπο από σκάφος ή βιντζότρατα, την ρύπανση από τις μεταλλευτικές 

εταιρείες. Κατέθεσε δε στο Προεδρείο τη σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων αριθμ. 6719/146097 (ΦΕΚ Β΄ 4348/30.12.2016), καθώς και το αριθ. 

πρωτ. 2422/58815/31.5.2017 με θέμα «Σύμφωνη γνώμη χορήγησης άδειας αλίευσης με το 

εργαλείο γρίπος από σκάφος ή βιντζότρατα (58) για το έτος 2017, το οποίο αποτελεί αντίφαση 

στην απόφαση του Υπουργού. 

 

Π.ΤΑΓΚΑΛΗΣ (Δ.Σ.): 

Επιστημονικοί φορείς (Ελληνικό κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
κ.λ.π.) και κυβέρνηση τοποθετήθηκαν το φαινόμενο της εμφάνισης μεδουσών στον 
Κορινθιακό κόλπο εκφράζοντας  τις επιστημονικές τους απόψεις. Το φαινόμενο είναι 
πολυπαραγοντικό.  

Κυριότερη αιτία είναι η κλιματική αλλαγή (αύξηση της θερμοκρασίας), δεν είναι όμως 
η μοναδική επειδή σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει η υπεραλίευση, η ρύπανση του 
υδάτινου περιβάλλοντος ( Αστικά λύματα  & έλλειψη βιολογικών καθαρισμών) και λύματα 
μεγάλων μονάδων) ενώ ένας παράγοντας στον οποίο έχει γίνει μικρή αναφορά είναι η έλλειψη 
επαρκούς αστυνόμευσης από πλευράς κράτους. 

Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με το αναπτυξιακό μοντέλο, έχει αποκτήσει σημαίνοντα 
χαρακτήρα στα σχέδια προσαρμογής των αναπτυγμένων χωρών στην κλιματική αλλαγή. Η 
αξιόπιστη, χωρικά και χρονικά, εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί 
καθοριστική παράμετρο για το σχέδιο προσαρμογής σε αυτή, τόσο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο 
όσο και σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι νέες κλιματικές συνθήκες θα πρέπει 
να προσδιορίζονται με σεβασμό στην επιστημονική μεθοδολογία, με αναφορά στις αποκλίσεις 
που μπορεί να σημειωθούν ως προς τις επιπτώσεις, με προσήλωση στη διακρίβωση. 

Η διασφάλιση των παραπάνω στοιχείων, αποτελεί βασική υποχρέωση και της επιστημονικής 
κοινότητας, ώστε η επιστημονική γνώση να υποστηρίζει με το κύρος της, τον σχεδιασμό 
πολιτικών για την κοινωνία αλλά και να ενημερώνει ορθά τους πολίτες που συχνά γίνονται δέκτες 
πρόχειρων εκτιμήσεων για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. 

Στα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Υδατικών Διαμερισμάτων η κλιματική αλλαγή 
αντιμετωπίζεται ως περιθωριακό ζήτημα, μέσα από κάποιες γενικές αναφορές, παρά τη μεγάλη 
σημασία των επιπτώσεων της στην επάρκεια των υδατικών αποθεμάτων.  

 Σε ότι αφορά στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) το συμπέρασμα είναι κοινό:  πλήρης απουσία κάθε 
αναφοράς στην κλιματική αλλαγή και κατά μείζονα λόγο στην προσαρμογή σε αυτήν.  
Είναι κατά συνέπεια σαφές ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν έχει αφομοιώσει τις εξελίξεις της 
κλιματικής αλλαγής. Η γενική εικόνα για τη βασική περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδομική 
νομοθεσία είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στην κλιματική αλλαγή, ακόμη και στα πιο 
πρόσφατα νομοθετήματα ή αναθεωρήσεις παλαιοτέρων. 

Τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τη βαρύτητα των επιπτώσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής ή 
και του κάθε κλάδου. Συχνά τα μέτρα υπερβαίνουν διοικητικά όρια και απαιτούν διαπεριφερειακή 
προσέγγιση π.χ. στην 'κλειστή' θάλασσα του Κορινθιακού. Υπό αυτό το πρίσμα οφείλουν να 
σχεδιάζονται σε επίπεδο κλιματικής ζώνης. 

Προτάσεις: 
Η ένταξη του Κορινθιακού στο σύνολό του στο δίκτυο θαλασσών Natura δεν αποτελεί 

από μόνο του λύση. Η πληθυσμιακή έκρηξη των μεδουσών αποτελεί και οικολογικό και 
περιβαλλοντικό ζήτημα.  

Απαιτείται: 
Σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων με πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη λήψη 

αποφάσεων. 
Συνολική εκτίμηση της κατάστασης και αποφυγή αποσπασματικών λύσεων.  
Συμμετοχή όλων των επιστημονικών φορέων  
Απαιτείται άμεσα η κατάρτιση ενός διαχειριστικού σχεδίου, κατά προτεραιότητα, λόγω των 

ισχυρών επιπτώσεων σε όλη τη θαλάσσια περιοχή που επλήγη από την εμφάνιση των 
μεδουσών.  

Απαιτείται και ισχυρή βούληση για την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου  για την 
αποφυγή ανάλογων ή και χειρότερων φαινομένων την ερχόμενη θερινή περίοδο. 
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Απαιτείται επιστημονική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των παραμέτρων που θα 
επηρεάσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. 

1. Είμαστε υπέρ της ενεργής συμμετοχής στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής 
Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως τακτικό μέλος  (θα έπρεπε 
να είμασταν ήδη μέλος)) 

2. Είμαστε υπέρ της ένταξης σε Natura με την προϋπόθεση της κατάρτισης, άμεσα, ενός 
διαχειριστικού σχεδίου με βάση την τεχνογνωσία των ειδικών. 

3. Δεν αποδεχόμαστε τις προτάσεις  των Πολιτών στο Προσκήνιο (όπως εκφράστηκαν 
στην  Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δ.Δελφών) γιατί δεν αποτελούν προϊόν επιστημονικής 
έρευνας. 

Γ.ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ (Δ.Σ.): 

Συμφωνούμε με τον κ. Ταγκαλή ότι το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο  με τον Κορινθιακό. 
Έχει να κάνει με φαινόμενα που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη ,όλες τις θάλασσες, αλλού 
περισσότερο, αλλού λιγότερο. 
  Η εισηγήτρια, κα αντιδήμαρχος, από τη μία κατήγγειλε την υπεραλίευση, την υπερθέρμανση 
και την μόλυνση που σύμφωνα με τους επιστήμονες (όπως αναφέρει εισηγητικά) είναι οι κύριες 
αιτίες των φαινομένων που παρατηρούνται στον Κορινθιακό , αλλά από την άλλη έκανε γνωστό 
ότι είναι και υπερ της επιχειρηματικότητας. Εμείς τι έχουμε να πούμε :Ότι για την υπερ-αλίευση 
δεν φταίνε σίγουρα οι ερασιτέχνες ψαράδες αλλά οι στόλοι αλιευτικών που βιομηχανοποιημένα 
σχεδόν καρπώνονται όλον τον πλούτο της θάλασσας, με σκοπό το κέρδος και μόνο αυτό. Για 
την υπερθέρμανση του πλανήτη σίγουρα δεν φταίνε οι αγελάδες και το μεθάνιο που παράγουν, 
(όπως μας λένε μερικοί από τους σοφούς (;) επιστήμονες) αλλά  η ανεξέλεγκτη διαρροή, στην 
ατμόσφαιρα επικινδύνων αερίων που παράγονται από μεγάλες βιομηχανίες και που η 
Αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες , όπως άλλες χώρες, για τον 
περιορισμό τους.  
  Για δε τη μόλυνση σίγουρα και δε φταίνε οι βιολογικοί αλλά σίγουρα τεράστια ευθύνη έχει το 
Αλουμίνιο της Ελλάδας που έχει αποθέσει στο βυθό του Κορινθιακού εκατομμύρια τόνους 
κόκκινης λάσπης για πάρα πολλές δεκαετίες με αποτέλεσμα να κάνουν τον Κορινθιακό, που 
είναι κλειστή θάλασσα, έναν απέραντο βούρκο ή μια νεκρή θάλασσα. Η επιχειρηματικότητα 
λοιπόν είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα και της καταστροφές μόνον και μόνον γιατί 
λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, στο σύστημα που εσείς στηρίζεται και που καπιταλισμός 
λέγεται!!!! 
  Εμείς θα ψηφίσουμε τη συμμετοχή μας  στο δίκτυο αλλά με τις επισυνάψεις που αναφέραμε, 
μιας και ψευδαισθήσεις δεν έχουμε για αποτελέσματα  τέτοια που θα επιλύουν το πρόβλημα.  
  Σημαντικό βέβαια είναι να καταγγελθούν οι πιο πάνω αιτίες που γεννούν τα προβλήματα και 
όχι ο εκθειασμός της επιχειρηματικότητας. 

  
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο και έχοντας υπόψη του την αριθ. 1/2017 

απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τις παρατηρήσεις- απόψεις των Δ.Σ., και  μετά από 

διαλογική συζήτηση,    

                                                 Αποφασίζει  ομόφωνα 

 Υιοθετεί, ως έχει, την ως άνω αριθ. 02/01/14.07.2017 απόφαση της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών. 

……………………………………………………….. 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 

                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                        Άμφισσα 01.08.2017 
                                              Ο  Πρόεδρος 
 
                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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