ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
2ης Απριλίου 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1
Στη Λαμία σήμερα 02 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον 3ο όροφο,
Λ. Καλυβίων 2, 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. 10361/121/15-01-2018 (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25-01-2018) Απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου της
Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας καθώς και μετά από την αριθμ. Πρωτ: 71252/81/27-03-2018
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 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού
βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND και K.A. ''69 ΔΡΟΣΙΑ'', που έχει
εγκατασταθεί στη θέση ''ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ'' στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
μαρμάρων της “ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΕ - ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ” στη θέση
‘’ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ’’ Τ.Κ. Δύστου Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν.
Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Έγκρισης
επέμβασης σε δύο δασικές εκτάσεις εμβαδού 10.506,29 τ.μ. και 1.231,47 τ.μ.,
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων έργων στερούμενα περιβαλλοντικών
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όρων, επέκταση και εκσυγχρονισμό συσκευαστηρίου αλιευμάτων με μέγιστη
ημερήσια δυναμικότητα 35 τόνους, εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητας
Ι.Χ.Σ. σε 25.000.000 ιχθύδια, περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων γεωτρήσεων,
τροποποίηση συστήματος διάθεσης υγρών αποβλήτων συσκευαστηρίου,
αύξηση ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού), ενιαίας μονάδας
υδατοκαλλιέργειας, στη θέση “Κορωνιές”, Τ. Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων του
Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π.
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.”
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242
2905 ΔΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ» που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του οικισμού
Στρόπωνες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
“Συμπληρωματικές εργασίες και έργα αποκατάστασης υδρολογικής λεκάνης
23.27.07.01 χειμάρρου Νηλέα περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης”
στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων, στη θέση “Όρμος Ξυδιάς”,
Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας Νομού Φωκίδας, που προέρχεται από
μερική διάσπαση και μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας 52 στρέμματων,
στη θέση “Ορμος Βαθειά Λούζα”, Δ.Ε. Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδας Νομού
Φωκίδας και αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών, της εταιρείας
“ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
υφιστάμενης
πτηνοτροφικής
μονάδας
δυναμικότητας 74.500 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε.Π.Ε.» στη θέση ‘’Αράπης’’, Δημοτικής Ενότητας Καθενών του
Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242
2952 ΓΛΥΦΑΔΑ» που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον στη θέση του
οικισμού Γλυφάδα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Διευθέτηση τμήματος ρέματος Σαρανταπόταμου» στο Δήμο Ερέτριας Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού
βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδικό «ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ – Χ 140
2222», στη θέση ΄΄ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ΄΄ του οικισμού Βουνιχώρα, του Δήμου
Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος , ως Πρόεδρος
κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , Π.Σ., τακτικό μέλος
κος Σανίδας Ηλίας, Π.Σ., τακτικό μέλος
κα Καλαντζή Αικατερίνη , Π.Σ., τακτικό μέλος
κα Αραβαντινού Πέγκυ , Π.Σ., τακτικό μέλος
κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ., τακτικό μέλος
κα Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη, Π.Σ., τακτικό μέλος
κος Σανιδάς Χαράλαμπος, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος

Aπώντες: Tα τακτικά μέλη της επιτροπής ο κος Γεωργούλης Αδαμάντιος Π.Σ.,
ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε και ο κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος ο
οποίος αντικαταστάθηκε από τον κο Σανιδά Χαράλαμπο.
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

της

Δ/νσης

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, υπάλληλος της
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό
Α΄ , που ορίσθηκε γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
με την 10349/731/11-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
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Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου κατέθεσε προς
την επιτροπή το Δελτίο Τύπου της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» για τα κάτωθι :
Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα αιολικά πάρκα και η θέση του
ΚΚΕ.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου τέθηκαν προς ψήφιση η επικαιροποίηση
της απόφασης του 2011 και το ψήφισμα των φορέων της περιοχής. Η Κούλα
Βρανά, Δημοτική Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» δήλωσε πως ψηφίζει
υπέρ της επικαιροποίησης της απόφασης του Δ.Σ. του 2011 και υπέρ
του ψηφίσματος των φορέων εκφράζοντας προβληματισμό και επιφυλάξεις
για την αποτελεσματικότητα του ως προς την επίτευξη αυτών που θέλουμε να
πετύχουμε. Δηλαδή για την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των
κατοίκων, το φθηνό ρεύμα και την υπεράσπιση των εργασιακών σχέσεων των
εργαζομένων στο έργο.
Από την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων κυριάρχησε ο
αποπροσανατολισμός ενώ υπήρξε και φωνή που «εκθείασε» την εταιρία
εγκατάστασης για το έργο της.
Ιδιαίτερο ρόλο στον αποπροσανατολισμό είχε ο κ. Δήμαρχος όπου
προσπάθησε να παρουσιάσει πως μπορεί να είναι «και η πίτα ολάκερη και ο
σκύλος χορτάτος» λέγοντας χαρακτηριστικά πως «παλεύει για την ισόρροπη
ανάπτυξη του τόπου» και πως «θα διασφαλίσει ότι θα τοποθετηθούν όσες
ανεμογεννήτριες μπορεί να αντέξει ο τόπος». Μάλιστα ο κ. Δήμαρχος απέφυγε
να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» για την
προστασία του Καστανόλογκου, του Δημοσάρι και την τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων στο έργο.
Η όλη συζήτηση δείχνει πως αν δε μπει στο επίκεντρο η ουσία του
προβλήματος, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας (είτε πρόκειται για
τη ΔΕΗ, είτε για την αιολική ενέργεια), η αντιμετώπιση της ως εμπόρευμα
και όχι ως αγαθό, τότε θα αναζητούνται λύσεις που είτε δεν είναι προς
όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, είτε θα είναι
ουτοπικές.
Η πραγματικότητα δείχνει πως όσο η ενέργεια αντιμετωπίζεται ως πεδίο
επιχειρηματικής δραστηριότητας
με
σκοπό
το
κέρδος
των
μονοπωλιακών ομίλων δε μπορεί να προστατευθεί το περιβάλλον, η
υγεία των κατοίκων αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων
εκεί.
Δεν
μπορούν
να
προστατευθούν
γιατί
αντιμετωπίζονται ως κόστος!
Μάλιστα οι εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας δείχνουν πως οι
ενεργειακοί κολοσσοί δε διστάζουν να φτάσουν ως και τον πόλεμο
μπροστά στον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των δρόμων
μεταφοράς τους.
Την ουσία αυτή ανέδειξε με την τοποθέτησή της η Κούλα Βρανά,
Δημοτική Σύμβουλος του ΚΚΕ με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».
Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση της Κούλας Βρανά:
Η εγκατάσταση των 8 αιολικών πάρκων της ENEL, των 2 υποσταθμών και των
γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης επιβεβαιώνουν την ανησυχία κατοίκων και
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φορέων της περιοχής. Επιβεβαιώνουν επίσης, την εκτίμηση του ΚΚΕ που εδώ
και 17 χρόνια (ενημερωτική ημερίδα για τα αιολικά το 2001 στην Κάρυστο)
προειδοποιεί πως οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας θα
έχουν πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στους εργαζόμενους της
περιοχής. Συγκεκριμένα:
α) Δεν θα συμβάλουν στην παροχή φθηνής ενέργειας - ηλεκτρικού ρεύματος για τους κατοίκους. Το αντίθετο, μέσω της επέκτασης της ιδιωτικοποίησης η
τιμή του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς.
β) Δεν προστατεύουν το περιβάλλον όπως ισχυρίζονται. Αντίθετα, επειδή
ακριβώς γίνονται με σκοπό το κέρδος, θα γίνουν με το μικρότερο δυνατό
κόστος, που σημαίνει: πρόχειρες και ελλείπεις περιβαλλοντικές μελέτες (για
παράδειγμα δε γίνεται καθόλου υδρογραφική μελέτη), μικρή και ανύπαρκτη
επιτήρηση του έργου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
γ) Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις καταπάτησης περιουσιών κατοίκων του
Καβοντόρου, περιπτώσεις όπου περνούν δρόμοι ή κατασκευάζονται πυλώνες
μέσα από ιδιοκτησίες χωρίς να υπάρχουν συμβόλαια.
δ) Τέλος, μέσω ενός περίπλοκου συστήματος θυγατρικών εταιριών,
εργολαβιών και υπεργολαβιών, γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί κάθε
εργασιακό δικαίωμα, να πέσουν οι μισθοί των εργαζομένων στο έργο.
Μάλιστα, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η ίδια η ENEL διαφημίζει πως τα
αιολικά πάρκα της στον Καβοντόρο θα παράγουν περίπου 480 εκατομμύρια
kWh (κιλοβατώρες) το χρόνο! Αυτό με τις σημερινές τιμές που πωλούν το
ρεύμα οι εταιρίες παραγωγής σημαίνει πως μόνο από τα 8 αιολικά στον
Καβοντόρο θα έχει ετήσια έσοδα πάνω από 40.000.000 ευρώ! Σε αυτά πρέπει
να συνυπολογίσουμε τις μεγάλες επιδοτήσεις για την εγκατάσταση και το
ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Και με την αποψινή ευκαιρία θέλουμε να επισημάνουμε άλλη μια φορά
πως αυτή η κατάσταση δεν είναι τυχαία, είναι συνέπεια της λεγόμενης
«απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας» που προωθεί κάθε κυβέρνηση.
Με την «απελευθέρωση» οι εκάστοτε κυβερνώντες, σήμερα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
παλιότερα Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, εννοούν «γη και ύδωρ» για τα κέρδη των
μονοπωλίων της ενέργειας.
Η «απελευθέρωση» προωθείται ιδιαίτερα μέσω της στρατηγικής της Ε.Ε.
για την «πράσινη ανάπτυξη», δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο
να βρουν επενδυτική διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια των μονοπωλίων,
τα οποία βεβαίως συμπληρώνονται και με κρατικό χρήμα μέσω επιδοτήσεων ή
του «πράσινου ταμείου» δηλαδή δικά μας.
Βέβαια, η «πράσινη ανάπτυξη» προωθήθηκε με το πρόσχημα της προστασίας
του περιβάλλοντος και τις αποτροπής της κλιματικής αλλαγής, όμως οι
πραγματικοί στόχοι της ΕΕ μέσω της συγκεκριμένης πολιτικής είναι:
α) Να επιταχυνθεί η «απελευθέρωση» του ενεργειακού τομέα των
κρατών-μελών της ΕΕ απ’ την κρατική προστασία.
β) Να περιοριστεί η εξάρτηση της ΕΕ απ’ τα εισαγόμενα καύσιμα, ώστε
να μειωθεί η σημερινή υπεροχή των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο
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σκέλος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έναντι της ΕΕ.
γ) Να προωθηθεί η σχετική ευρωενωσιακή τεχνολογία και τα
αντίστοιχα «πράσινα» εμπορεύματα (όπως οι ανεμογεννήτριες)
στη διεθνή αγορά.
Κάνουμε σήμερα αυτή την αναφορά για την «πράσινη ενέργεια» κρούοντας
τον κώδωνα του κινδύνου καθώς στόχος της ΕΕ για κάθε χώρα μέλος της ως
το 2020, είναι να παράγει 30% της ενέργειας της από ΑΠΕ, ενώ υπάρχουν
συζητήσεις για αύξηση αυτού του στόχου στο 40%. Αν σκεφθούμε ότι σήμερα
στην Ελλάδα παράγεται περίπου το 20% της ενέργειας από ΑΠΕ τότε
καταλαβαίνει ο καθένας τι θα επακολουθήσει για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Σήμερα η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις για να καλύψει τις
ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών και της βιομηχανίας σε ενέργεια.
Διαθέτει έμπειρο πολυάριθμο εργατικό δυναμικό υψηλής τεχνολογικής και
επιστημονικής ειδίκευσης. Διαθέτει σημαντικές εγχώριες ενεργειακές πηγές
όπως ο λιγνίτης, το πετρέλαιο, το υδάτινο δυναμικό, τη γεωθερμία, τον αέρα,
τον ήλιο.
Αν όλα αυτά τα μέσα κοινωνικοποιηθούν, στα πλαίσια του πανεθνικού
κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της παραγωγής μπορούν σήμερα να
καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
Αυτό που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που
δημιουργεί κίνδυνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι η
εκμετάλλευση όλων αυτών των δυνατοτήτων με κριτήριο το κέρδος
Η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων που γίνεται στην περιοχή του
Καβοντόρο, αλλά και σε περιοχές των πρώην Δήμων Μαρμαρίου και
Στύρων, δε γίνεται στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης για την
ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του λαού. Το συγκριτικό
πλεονέκτημα που αντικειμενικά έχει η περιοχή για την ανάπτυξη της
αιολικής ενέργειας γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για την
κερδοφορία των
επιχειρηματικών
ομίλων
στο πλαίσιο
της
απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, με σημαντικές συνέπειες και για το
περιβάλλον της περιοχής.
Γι’ αυτό πιστεύουμε πως η πάλη των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων, των φορέων της περιοχής μας πρέπει να στρέφεται
συνολικά ενάντια στην «απελευθέρωση» δηλαδή ιδιωτικοποίηση της
ενέργειας. Βέβαια όχι υποστηρίζοντας την προηγούμενη κατάσταση - το
χαράτσωμα από την κρατική ΔΕΗ - αλλά την ανάγκη για φτηνό ρεύμα.
Έτσι το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα για:
-

Κατάργηση του λεγόμενου «πράσινου τέλους» που πληρώνουμε μέσω
των λογαριασμών ρεύματος.

-

Μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος.

-

Κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

-

Καμιά διακοπή ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
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-

Ρυθμίσεις που να μπορούν να εξυπηρετηθούν για την αποπληρωμή
των χρεών προς τη ΔΕΗ και τις άλλες εταιρίες παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας.

-

Για συνθήκες εργασίας που να διασφαλίζουν την ασφάλεια των
εργαζομένων αλλά και τήρηση του 8ωρου, πενθήμερου,
σαρανταπεντάωρου με μισθούς όχι κάτω από 751 ευρώ.

Ακόμα ζητάμε σήμερα από το Δήμαρχο να ενημερώσει για το τι μέτρα θα
πάρει:
- Για την προστασία του Καστανόλογκου
-

Για την προστασία του Φαραγγιού του Δημασάρι και την απρόσκοπτη
πρόσβαση των επισκεπτών εκεί.

-

Για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την ENEL και τις άλλες
εταιρείες.

Προ ημερήσιας διάταξης θα θέλαμε να καταθέσουμε τις εξής ερωτήσεις:
1) Σχετικά με
την αδειοδότηση της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ για την αλλαγή καυσίμου από μαζούτ σε ΠΕΤ-ΚΟΚ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική των προκατόχων
της, αδειοδοτεί εντελώς ξεδιάντροπα και χωρίς ενδοιασμούς, την παραχώρηση
της διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους,
προκειμένου να προχωρήσουν τα σχέδιά τους για ακόμα μεγαλύτερη
κερδοφορία. Αυτό σημαίνει τεράστιο κόστος για τα λαϊκά στρώματα αλλά και
ότι ανοίγει ο δρόμος για την καρκινογόνα καύση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αδειοδότησης η LAFARGE: στο Βόλο για την
καύση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων τοξικών αποβλήτων, σκουπιδιών και
ΠΕΤ-ΚΟΚ, στο Αλιβέρι με την καύση του RDF, αλλά και της ΤΕΡΝΑ στην
Πελοπόννησο που αναλαμβάνει με ΣΔΙΤ τη διαχείριση των απορριμμάτων της
Περιφέρειας.
Οι αδειοδοτήσεις συνήθως γίνονται εν κρυπτώ . Έτσι και στην περίπτωση της
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. στο Μαντούδι η αδειοδότηση ήρθε από την
Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης διοίκησης για την αλλαγή καυσίμου που
χρησιμοποιείται στην παραγωγή δίπυρου μαγνησίτη , από μαζούτ σε καύσιμο
τύπου ΠΕΤ-ΚΟΚ.
Η αδειοδότηση δόθηκε με δεδομένο ότι είναι σε λειτουργία η υπό ίδρυση ΒΙΠΕ
Μαντουδίου, ενώ δεν έχει δοθεί ακόμα η σχετική άδεια.
Σε ερώτησή μας στη Δ/σ περιβάλλοντος, γιατί δεν ήρθε στην επιτροπή σχετική
ΜΠΕ, πήραμε την απάντηση ότι θεωρείται μικρής κλίμακας αλλαγή και δεν
χρειαζόταν έγκριση.
Σε παλιότερη επίκαιρη ερώτησή μας στο Π.Σ. για τη ΒΙΠΕ Μαντουδίου ,είχαμε
αναφέρει την ευθύνη της περιφέρειας που περνάει τα σχέδια της ΤΕΡΝΑ
«από το παράθυρο».
Επειδή μας ανησυχεί ιδιαίτερα η επιμονή της ΤΕΡΝΑ για τη δημιουργία ΒΙΠΕ
τύπου Α, ζητάμε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει, αν αποδέχεστε
αυτή τη λογική και τι μέτρα θα πάρετε ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
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Παραθέτουμε την ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
στις 27/4/15:
Σχετικά με την απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρ/Κου Σχεδιασμού της
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του σταδίου Β1 του ΓΠΣ Δήμου
Κηρέως.
Με απόφασή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρ/Κου Σχεδιασμού της
Περιφέρεια Στερεάς ενέκρινε το στάδιο Β1 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Κηρέως στο οποία συμπεριλαμβάνει και την δημιουργία Επιχειρηματικού
Πάρκου τύπου Α (ΒΙΠΕ).
Η απόφαση λήφθηκε παρά
τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας που ζητούσαν την αφαίρεση της ΒΙΠΕ
από το ΓΠΣ Κηρέως.
Για την Λαϊκή Συσπείρωση το ζήτημα λειτουργία ιδιωτικής ΒΙΠΕ στην περιοχή
της Κεντρικής Εύβοιας είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν είναι μόνο ζήτημα με
οικολογική διάσταση αλλά θέμα που σχετίζεται με τον τρόπο ανάπτυξης της
Χώρας, που στον δοσμένο συσχετισμό δυνάμεων λειτουργεί σε όφελος των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Σχετίζεται ακόμη με την ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας, υποθηκεύοντας
την μελλοντική της αξιοποίηση κόντρα στα συμφέροντα των εργαζομένων.
Από αυτή τη σκοπιά η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εναντιώνεται στην παραχώρηση
ή στην εκχώρηση γης , δασικών εκτάσεων, γενικότερα δημόσιας, δημοτικής
περιουσίας και στην αδειοδότηση της ΤΕΡΝΑ για την προώθηση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Εναντιώνεται στο πέρασμα της γης , του ορυκτού πλούτου ,του λιμανιού που
βρίσκονται στην περιοχή «πρώην Σκαλιστήρη» και στην ευρύτερη περιοχή ,
στην ιδιοκτησία του ομίλου της ΤΕΡΝΑ.
Με δεδομένο ότι η απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος έρχεται να βάλει από το
«παράθυρο» τα σχέδια της ΤΕΡΝΑ σε λειτουργία ρωτάμε τι θα κάνετε να
ανακληθεί η παραπάνω απόφαση.
Ο Προϊσταμένος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
κος Αντώνης Τερζής με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο – αρχείο της
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. ενημέρωσε σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα :
Α) Για την ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική Εμπορική, Τεχνική,
Βιομηχανική Εταιρεία Α.ΜΕ.Τ.Β.Ε», διακριτικός τίτλος "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Ε" εκδόθηκε από ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ η με αριθμ. ΑΔΑ: ΩΠΒΖΟΡ10-ΥΒΒ Απόφαση.
Η παραπάνω Απόφαση αναρτήθηκε σύμφωνα με την επιβαλλόμενη από τη
Νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ που πραγματοποιείται με την ανάρτησή
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθ. 19 του Ν. 4014/2011, καθώς και στην
ΚΥΑ 21398/2012).
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Β) Για την απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρ/Κου Σχεδιασμού της
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση του σταδίου Β1 του ΓΠΣ Δήμου
Κηρέως ΑΔΑ 6Τ5Ζ7ΛΗ-ΓΗΑ γίνεται γνωστό ότι αυτή εκδόθηκε λαμβάνοντας
υπ οψιν την με Αριθμ. Φ/Α.5.33/15088/945 ΚΥΑ ΦΕΚ 3540/Β/2012 με θέμα
«έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Α΄ Μαντουδίου
(ΕΠ.ΠΑ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης –Αγ. Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Μετά την παραπάνω ΚΥΑ εκδόθηκε η με αριθμ 670/2017 Απόφαση ΣΤΕ η
οποία απέρριψε τις προσφυγές. (Συνημμένη 670/2017 Απόφαση ΣΤΕ )
Επίσης πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου
έθεσε το εξής ερώτηση προς την επιτροπή :
«Πόσοι και ποιοί έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις για το αν εφαρμόζουν την
περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους αδειοδότησής τους από την
προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος μέχρι σήμερα».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος απαντώντας στην
κα. Ντούρου δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες και τα στοιχεία των ελέγχων είναι στην διάθεση των
μελών της Επιτροπής και θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς
ενημέρωση των μελών.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας), την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής
τηλεφωνίας της εταιρείας WIND και K.A. ''69 ΔΡΟΣΙΑ'', που έχει εγκατασταθεί
στη θέση ''ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ'' στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας, σύμφωνα
με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Εστιάζουμε την κριτική μας στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που και στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών βαθαίνει συνεχώς.
Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1
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ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, και β) το με αρ. πρωτ. 9098/23-03-2005
έγγραφο του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
oμόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
μαρμάρων της “ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΕ - ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ” στη
θέση ‘’ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ’’ Τ.Κ. Δύστου Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν.
Εύβοιας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Ο κος Μελισσάρης Ιωάννης ανέφερε πως πρέπει να γίνει αποκατάσταση της
λατομικής περιοχής με φυτικά είδη για να εναρμονιστεί με τη γύρω περιοχή .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2
ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) το με αρ. πρωτ. 2132.3/29/18/03-01-2018
έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής – Αρχηγείο
Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής – Κ.Λ./ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ’ Λ/Τ
ΛΑΡΥΜΝΑΣ, και γ) το με αρ. πρωτ. 3122.1 – Λ72/ 20188/2018/15-03-2018
Έντυπο Γνωμοδότησης Δ9 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιώτικης
Πολιτικής – Δ/νση Λιμενικών Κτιριακών Υποδομών – Τμήμα Β’, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Έγκρισης επέμβασης σε δύο
δασικές εκτάσεις εμβαδού 10.506,29 τ.μ. και 1.231,47 τ.μ., περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενων έργων στερούμενα περιβαλλοντικών όρων,
επέκταση και εκσυγχρονισμό συσκευαστηρίου αλιευμάτων με μέγιστη
ημερήσια δυναμικότητα 35 τόνους, εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητας
Ι.Χ.Σ. σε 25.000.000 ιχθύδια, περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων γεωτρήσεων,
τροποποίηση συστήματος διάθεσης υγρών αποβλήτων συσκευαστηρίου,
αύξηση ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού), ενιαίας μονάδας
υδατοκαλλιέργειας, στη θέση “Κορωνιές”, Τ. Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων
του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ.
& Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.”΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
1. Η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη με 12 ιχθυοτροφεία….
2. Στην εισήγηση φαίνεται πως υπάρχουν εγκαταστάσεις που δεν έχουν
κριθεί για τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και εκτιμούμε πως σε
ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει κανονική αδειοδότηση.
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3. Δεν υπάρχουν στοιχεία από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε
εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν.
Σε αυτή την βάση και επειδή οι τροποποιήσεις που γίνονται αποσκοπούν στην
επέκταση των εγκαταστάσεων και της δραστηριότητας της επιχείρησης…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3
ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 18838/28-11-2017
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε το με
αριθμ. 18/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο
περιλαμβάνεται η με αριθμ. 175/2017 Απόφαση, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου εκπομπής ψηφιακών
μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242 2905 ΔΙΡΦΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ» που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του οικισμού Στρόπωνες
του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Ευβοίας., σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Εστιάζουμε την κριτική μας στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που και στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών βαθαίνει συνεχώς.
Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 4
ΘΕΜΑ 5ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/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 :
“Συμπληρωματικές εργασίες και έργα αποκατάστασης υδρολογικής λεκάνης
23.27.07.01 χειμάρρου Νηλέα περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης”
στο Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 5

11

ΘΕΜΑ 6ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής
μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων, στη θέση “Όρμος Ξυδιάς”, Δ.Ε.
Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδας Νομού Φωκίδας, που προέρχεται από μερική
διάσπαση και μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας 52 στρέμματων, στη
θέση “Ορμος Βαθειά Λούζα”, Δ.Ε. Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδας Νομού
Φωκίδας και αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών, της εταιρείας
“ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
1. Η διάσπαση της μονάδας σε δύο μέρη εξ αντικειμένου θα αξιοποιήσει
μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που αξιοποιεί σήμερα, επεκτεινόμενο και
στον όρμο ΞΥΔΙΑ.
2. Εκτιμάμε πως υπάρχουν χερσαίες εγκαταστάσεις που δεν έχουν
αδειοδοτηθεί.
3. Δεν υπάρχουν στοιχεία από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μέχρι
σήμερα σε εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν.
Σε αυτή την βάση και επειδή οι τροποποιήσεις που γίνονται αποσκοπούν στην
επέκταση των εγκαταστάσεων και της δραστηριότητας της επιχείρησης…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 6
ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, και β) το με αρ. πρωτ. 20286/22-12-2017
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε το με
αριθμ. 19/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο
περιλαμβάνεται η με αιθμ. 207/2017 Απόφαση, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 74.500
κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Ε.Π.Ε.» στη θέση ‘’Αράπης’’, Δημοτικής Ενότητας Καθενών του Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:

12

1. Η επιχείρηση είναι σπασμένη στα δύο, εκατέρωθεν του περιφερειακού
δρόμου.
2. Στην συγκεκριμένη περιοχή δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν τέτοιες
επιχειρήσεις.
Για αυτό τον λόγο… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 7
ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. 2788/23-02-2018
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε το με
αριθμ. 2/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο
περιλαμβάνεται η με αιθμ. 15/2018 Απόφαση, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου εκπομπής ψηφιακών
μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242 2952 ΓΛΥΦΑΔΑ»
που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον στη θέση του οικισμού Γλυφάδα του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Εστιάζουμε την κριτική μας στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που και στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών βαθαίνει συνεχώς.
Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 8
ΘΕΜΑ 9ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/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 :
«Διευθέτηση τμήματος ρέματος Σαρανταπόταμου» στο Δήμο Ερέτριας Ν.
Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 9
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ΘΕΜΑ 10ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού βάσης κινητής
τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδικό «ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ – Χ 140 2222», στη
θέση ΄΄ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ΄΄ του οικισμού Βουνιχώρα, του Δήμου Δελφών
Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Εστιάζουμε την κριτική μας στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που και στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών βαθαίνει συνεχώς. Εκφράζουμε την
κατηγορηματική μας αντίθεση. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 10

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της
Επιτροπής κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος ζήτησε κατ΄ εξαίρεση να συζητηθεί
το παρακάτω έκτακτο θέμα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Ο Προγραμματισμός της θέσης της 2ης Τακτικής
Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης να ταυτίζεται με
αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι τα μέλη της Επιτροπής
Περιβάλλοντος είναι και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα πρέπει να
παρευρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο τόπο Συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Αναστασίου Δ. Γεώργιος.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
oμόφωνα
ενέκρινε να συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέμα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος εισηγήθηκε σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας
της Επιτροπής ( Άρθρο 6, παρ. 1.) ότι ο
Προγραμματισμός της θέσης της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής
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Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης να ταυτίζεται με αυτή του Περιφερειακού
Συμβουλίου διότι τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης είναι
και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα πρέπει να παρευρίσκονται
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο τόπο Συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
αποφάσισε
Ομόφωνα
Εφόσον προγραμματιστεί η θέση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης να ταυτίζεται με αυτή του
Περιφερειακού Συμβουλίου διότι τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι
και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα πρέπει να παρευρίσκονται
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο τόπο Συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 12

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11:00 μ.μ. και
στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα
μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστασίου Δ. Γεώργιος

Μελισσάρης Ιωάννης

Κονταξή Χαρίκλεια

Σανίδας Ηλίας
Καλαντζή Αικατερίνη
Αραβαντινού Πέγκυ
Ντούρου Ιωάννα – Σοφία
Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη
Σανιδάς Χαράλαμπος
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