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Στη Λαμία σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στον 3ο όροφο, (Λ. Καλυβίων 2) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε με την 205/2019 (αρ. πρ. 7/
30-09-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά
από την αριθμ. πρωτ: 278145/428/10-12-2019 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 πρακτικών συνεδριάσεως στις 22/11/2019.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Βουρδάνος
Δημήτριος.

ΘΕΜΑ:2ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας
<<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND &
COSMOTE, με κωδική ονομασία θέσης <<ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ 1002392>> στη θέση <<Μέγα
Ίψωμα >>μεταξύ Πιτσίου & Τυμφρηστού ,Δ.Ε .Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 3ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)γιά την τροποποίηση
της με α.π.145504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου :<<
Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), Τμήμα Μακρυχώρι -Λαμία >>, ως προς την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα
από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 32+200 Νομού Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:4ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας
παραγωγής τυριού- γιαούρτης -ειδών ζαχαροπλαστικής και συσκευασίας παστεριωμένου
γάλακτος της <<ΕΛΒΙΟΓΑΛ ΜΟΝ ΕΠΕ>> στο 1ο χλμ. Μακρακώμης -Σπερχειάδας Δήμου
Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ:5ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)Βιομηχανίας
Παραγωγής Φαρμακευτικών Προιόντων της <<ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ>> στη ΔΕ
Σχηματαρίου Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:6ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW της εταιρείας “ENERGA A.E.” στη
θέση <<MΠΟΥΤΑΚΟΣ-ΡΕΒΕΝΙΑ-Αγ.Αθανάσιος>> στο Δ.Δ Υπάτου στο Δήμο Θηβαίων
Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:7ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)Φωτοβολταικού
(Φ/Β)Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Ισχύος 80 MW της Εταιρείας
"HELIOTHEMA ENERGY S.A." στις θέσεις << ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΥΝΗΣ >>(50MW) και
<<KΟΚΚΙΘΑΡΙ>> 30 MW στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:8ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και
λειτουργία <<Εμπορικού Κέντρου-Υπεραγογάς και Μεικτού Πρατηρίου Ενέργειας και
Καυσίμων>>ιδιοκτησίας της εταιρείας <<Αφοι Ν.Τσίγκα>>σε γήπεδο εμβαδού 39.043,88
τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση <<Νταμάρια >>,Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης
Βρύσης του Δήμου Λαμιέων Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 9ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την ίδρυση νέας
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 28 στρεμμάτων ,στη θέση << Όρμος Βασίλη Ρέμα> >,Τ.Κ.
Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας, που προκύπτει από
διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας <<ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:10ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)γιά την ίδρυση νέας
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 17 στρεμμάτων ,στη θέση << Όρμος Καλόγηρος>>,Τ.Κ.
Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από
διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας <<ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.>>.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - τροποποίησης
(προσθήκη μονάδας ΑΕΚΚ και κινητού σπατηροτριβείου) και ανανέωσης,(της
α.ρ.πρ.οικ.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Στ.Ε/16916/1574/05-03-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας)γιά το λατομείο αδρανών υλικών της ΎΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ
Α.Ε. στη θέση <<ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ>>Δήμου Θήβας Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ:12ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Λατομείου αδρανών
υλικών της <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ>>στη θέση <<ΤΣΙΟΚΑ>>Τ.Κ Θουρίου
ΔΕ Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) του έργου αργίλου
της «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «ΣΤΑΧΤΙΑΣ» της Τ.Κ. Στενής του Δ. Διρφύων-
Μεσσαπίων του Ν.Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 14ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού
Υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 1,1 MW στο ρέμα <<ΛΟΓΓΙΣΙΟ>>.Δ.Ε.
Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης στο Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:15ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση
της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού,
αύξησης δυναμικότητας παραγωγής ,κτιριακής επέκτασης και προσάρτησης νέων
οικοπέδων στο υφιστάμενο γήπεδο ,που λειτουργεί στη θέση <<Μαδαρό>>της εταιρείας ΄΄
ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. ΄΄ Τ.Κ. Αγίου Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν.
Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:16ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των
επικαιροποιημένων συμπληρωματικών στοιχείων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 33ΜW και 11 Α/Γ (από 36ΜW και 18Α/Γ στην αρχικώς υποβληθείσα
ΜΠΕ) στη Θέση “Κουκουβάγιες - Μαρκούρη - Ισιώματα - Ράχες” του Δ. Καρύστου, Νομού
Ευβοίας».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 36.000
κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας των Κωνσταντίνου, Μυρσίνης και Γεωργίου
Σπυροπούλου, με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ», στη θέση «Μπαρμπακάδες»,
Τ.Κ. Ψαχνών, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων τoυ Δήμου Διρφύων — Μεσσαπίων Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας ,δυναμικότητας 395
χοιρομητέρων ,με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας
“HELLENIC QUALITY FOODS A.”με ενοικιαστή στην εταιρεία “ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ
ΕΠΕ” στη θέση “ΠΟΛΥΤΉΡΑ” ,τ.κ. Πουρνού, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν.
Ευβοίας.



Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν

κ. Βουρδάνος Δημήτριος , ως Πρόεδρος
κ. Πατσιούρας Γεώργιος , Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος
κ. Αναγνώστου Μαρία , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Βελισσαρίου Αναστάσιος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Καραβασίλη Ιουλία , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Σανιδάς Χαράλαμπος, Π.Σ. , τακτικό μέλος

παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αλεξοπούλου Δέσποινα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Α΄ , που ορίσθηκε
γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης με την 258579/3758/18-11-
2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε το
λόγο και τοποθέτηθηκε στα παρακλάτω θέματα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αυτή την χρονική περίοδο, με αφορμή την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων στην
Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη, έχει επανέλθει στο προσκήνιο της δημόσιας
συζήτησης, το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής.
Η συζήτηση βέβαια προσπαθεί να κρύψει τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που
επιδρούν στην εξέλιξη του φαινομένου «κλιματική αλλαγή» και στο πού βρίσκεται η
πραγματική αντιμετώπισή τους.
Η κλιματική αλλαγή αξιοποιείται για την ενίσχυση των καπιταλιστικών επενδύσεων, ώστε
το κεφάλαιο να βγάλει και κέρδος και από τα προβλήματα που το ίδιο προκαλεί.
Οι «πράσινες» τεχνολογίες και η λεγόμενη πράσινη οικονομία, που προωθούνται στο
όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αποσκοπούν στο να ανοίξουν νέα
επενδυτικά πεδία στα μονοπώλια με μεγάλα και γρήγορα κέρδη.
Άλλωστε, ως βασικός μηχανισμός για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη
στην ΕΕ παρουσιάζεται το «σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων»…. ένα
αισχρό «χρηματιστήριο εκπομπών ρύπων»…… όπου βιομηχανίες που εκπέμπουν αέρια
θερμοκηπίου χαμηλότερα από το πλαφόν που τους έχει τεθεί, μπορούν να πωλούν, για
την ποσότητα που δεν κάλυψαν, «δικαιώματα ρύπανσης».

Από την άλλη, όμιλοι με ενεργοβόρες εγκαταστάσεις μπορούν να αγοράσουν το
«περίσσευμα» αυτό, αποκτώντας το «δικαίωμα» να ρυπαίνουν κατά το δοκούν.



Πρόκειται δηλαδή για ένα μηχανισμό επικερδούς αγοραπωλησίας της ίδιας της ρύπανσης
που προκαλούν οι καπιταλιστές, που όχι απλώς δεν προστατεύει, αλλά αποδεδειγμένα
έχει εντείνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό ακόμη είναι ότι υπάρχουν και επιχειρηματικοί όμιλοι που δεν βλέπουν με
κακό μάτι κάποιες μεταβολές που θα φέρει η υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως το
λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική…… Για παράδειγμα, τμήματα του κεφαλαίου, όπως ο
κατασκευαστικός τομέας, προσβλέπουν ως «επιχειρηματική ευκαιρία» την αντιμετώπιση
των συνεπειών στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας που θα πλήξει παράκτιες πόλεις.
Αλλά και ενεργειακοί κολοσσοί «πιάνουν θέση» στο ζήτημα της εκμετάλλευσης του
υποθαλάσσιου πλούτου που υπάρχει κάτω από το Βόρειο Πόλο.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής γίνεται με
τους γνωστούς όρους «κόστους - οφέλους» για το κεφάλαιο.

Γι' αυτό και το πραγματικά «ακραίο» σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, όπως και στην
Ελλάδα, είναι η έλλειψη ακόμα και στοιχειωδών έργων και μέσων που να υπηρετούν τις
λαϊκές ανάγκες, να προστατεύουν τα λαϊκά στρώματα από τις συνέπειες των οξυμένων
φαινομένων, με έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας κλπ…….
Αλλά και όπου αυτά γίνονται, είναι και πάλι με τους όρους που επιβάλλει η κερδοφορία του
κεφαλαίου.

Για αυτό εξάλλου από τη συζήτηση αυτή, σταθερή είναι η προσπάθεια να περάσει ως
αντίληψη στους εργαζόμενους το ζήτημα της «ατομικής ευθύνης», ενώ την ίδια
αποπροσανατολιστική κατεύθυνση υπηρετούν και συνθήματα όπως π.χ. για την «ευθύνη
των γενεών».

Ειδικότερα ζητήματα

Υπενθυμίζουμε την τοποθέτηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στην προηγούμενη, πρώτη,
συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, από την λειτουργία της προηγούμενης
θητείας της Επιτροπής προέκυψαν ορισμένα σημαντικά ζητήματα :

1. Ο ρόλος της είναι εισηγητικός, περισσότερο συμβουλευτικός και καθόλου
αποφασιστικός.

2. Δεν διαθέτει μηχανισμό – υπηρεσία ελέγχου υλοποίησης των όποιων
περιβαλλοντικών όρων θέτει στην ανάπτυξη των όποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

3. Δεν έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί με ουσιαστικό τρόπο την προστασία του
περιβάλλοντος. Την εξέλιξη των παραμέτρων που καθορίζουν την υγιεινή και ασφαλή
διαβίωση του λαού, στα πλαίσια της ισορροπημένης εξέλιξης.

4. Δεν δόθηκε η δυνατότητα να γενικεύσουμε την πείρα που συγκεντρώθηκε,
διεκδικώντας αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις.

5. Δεν ασχολήθηκε με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και
φυσικά με την κατάληξη των βιομηχανικών αποβλήτων, που διαχειρίζονται σχεδόν
ανεξέλεγκτα οι ίδιοι οι επιχειρηματίες.



Στην προέκταση αυτής της λογικής και συνυπολογίζοντας τις ανάγκες του λαού και του
τόπου, θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο, να κινηθούν το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και η
αντίστοιχη Επιτροπή, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
και την κινητοποίησή της για όσα έχει ανάγκη.
Διευκρινίζουμε, ακόμη μια φορά, πως η τοποθέτηση αυτών των ζητημάτων για συζήτηση
στην Επιτροπή είναι πολιτικά αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάποια στοιχειώδης
δυνατότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου να παρεμβαίνει σε ζητήματα προστασίας του
περιβάλλοντος…..Χωρίς να καλλιεργεί αυταπάτες και να συγκαλύπτει το ταξικό
περιεχόμενο του όρου ανάπτυξης, που συχνά χρησιμοποιείτε.

Εκτιμάμε πως μια τέτοια συζήτηση θα διευκολύνει τον λαό να κατανοήσει την
διαφορετικότητα των πολιτικών μας αντιλήψεων….. Θα συμβάλλει στην ενημέρωση, την
ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του.

Σε αυτή την βάση ζητάμε να προσδιορισθεί το πότε αυτά τα θέματα θα συζητηθούν…..
Πότε θα προσδιοριστεί η συζήτηση δύο βασικών ζητημάτων που έχουν μεγάλη σημασία
για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας..…

 Πως προχωράει ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ποιες αναγκαίες τροποποιήσεις χρειάζεται.

 Πως εξελίσσονται τα σχέδια του κ. Μπακογιάννη για το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, που προβλέπουν σοβαρές αλλαγές στην χρήση της γης
ικανοποιώντας την στρατηγική των μονοπωλίων.

*********

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
oμόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 22/11/2019.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση
υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας <<VODAFONE -
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE, με
κωδική ονομασία θέσης <<ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ 1002392>> στη θέση <<Μέγα Ίψωμα >>μεταξύ
Πιτσίου & Τυμφρηστού ,Δ.Ε .Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής
τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., το οποίο έχει λάβει
άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.



Η τροποποίηση αφορά στην αναβάθμιση της διάταξης των κεραιών και στην από
κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE….. Στην προσθήκη τριών
οικίσκων μηχανημάτων, μίας καμπίνας μηχανημάτων και στην προσθήκη
φωτοβολταϊκών συστημάτων….. Μαζί με αυτά εξασφαλίζεται και δρόμος για να
υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους.

 Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη ουσιαστικής και
συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που
καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, μια και έτσι παραδίνονται ο λαός και η Χώρα
στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων…..

 Επειδή θεωρούμε τις τηλεπικοινωνίες κρατική ευθύνη και υποχρέωση.
 Επειδή με την συγκεκριμένη εισήγηση αναγνωρίζονται δικαιώματα και

εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σε μονοπώλια του κλάδου των
τηλεπικοινωνιών….

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την τροποποίηση της με
α.π.145504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου :<< Οδικός
άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), Τμήμα Μακρυχώρι -Λαμία >>, ως προς την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα
από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 32+200 Νομού Φθιώτιδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το συγκεκριμένο οδικό άξονα τον θεωρούμε
ιδιαίτερα σημαντικό….
Πριν εκφράσουμε, όμως, γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που σχετίζεται με λύσεις που επελέγησαν για την εξυπηρέτηση της
ακώλυτης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων…
Ζητάμε να ενημερωθούν και να εκφράσουν γνώμη οι Δήμοι Λαμίας
Αυτοί οι Δήμοι οφείλουν να κρίνουν τις τροποποιήσεις :

1. Νέα Κάτω Διάβαση Πεζών - ΝΔ της πόλης της Λαμίας και Ν του οικισμού Καλύβια
2. Νέα Άνω Διάβαση - ΝΔ του οικισμού Καλύβια και ΝΑ του οικισμού Σταυρός
3. Νέα Κάτω Διάβαση - ΒΔ του οικισμού Λυγαριά
4. Κάτω Διάβαση προς αντικατάσταση γέφυρας - ΝΑ του οικισμού Στύρφακα
5. Νέα Κάτω Διάβαση - ΒΑ του οικισμού Στύρφακα
6. Απομείωση μήκους γέφυρας - ΒΑ του οικισμού Στύρφακα
7. Μετατόπιση άξονα, αποφυγή ορυγμάτων μεγάλου ύψους, βελτίωση διευθέτησης

απορροών, κατάργηση γέφυρας και πρόβλεψη νέας διάβασης πανίδας - ΝΑ του
οικισμού Μοσχοκαρυά

8. Τροποποίηση στον σχεδιασμό του Α/Κ Ξυνιάδας - Α του οικισμού Άγιος Στέφανος.



Ο Δήμος Λαμίας οφείλει να εκφράσει γνώμη και για τον Δανειοθάλαμο ΝΑ του
οικισμού Στύρφακα
Με αυτό το σκεπτικό και προκειμένου να εκφράσουν γνώμη τα σχετιζόμενα Δημοτικά
Συμβούλια…. Προτείνουμε ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ……
Σε διαφορετική περίπτωση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας
παραγωγής τυριού- γιαούρτης -ειδών ζαχαροπλαστικής και συσκευασίας παστεριωμένου
γάλακτος της <<ΕΛΒΙΟΓΑΛ ΜΟΝ ΕΠΕ>> στο 1ο χλμ. Μακρακώμης -Σπερχειάδας Δήμου
Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα μεταποίησης
γάλακτος με δραστηριότητες τυροκομείου, εργαστηρίου παρασκευής γιαούρτης,
συσκευαστηρίου γάλακτος και εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής.
Η γύρω περιοχή έχει αγροτο-κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά και η επέκταση της
κτηνοτροφικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και επιδιωκόμενη.
Δεν έχουμε αντίρρηση..
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ΘΕΜΑ 5ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και τα με: α) αριθμ. Πρωτ: 20817/13-12-2019 και β) αριθμ. Πρωτ:
20863/16-12-2019 έγγραφα του Δήμου Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Βιομηχανίας
Παραγωγής Φαρμακευτικών Προιόντων της <<ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ>> στη ΔΕ
Σχηματαρίου Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα η οποία έχει
ως αντικείμενο την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων.
Βάση της παραγωγικής διαδικασίας είναι η ανάμιξη των δραστικών ουσιών και των
εκδόχων σε προκαθορισμένες αναλογίες ώστε να ομογενοποιηθούν.
Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τον Δήμο και την Τοπική Κοινότητα…..
Αφού δεν υπάρχουν καταγραμμένες καταγγελίες και ακραίες αντεργατικές συμπεριφορές
της εργοδοσίας….
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 6ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW της εταιρείας “ENERGA A.E.” στη θέση
<<MΠΟΥΤΑΚΟΣ-ΡΕΒΕΝΙΑ-Αγ.Αθανάσιος>> στο Δ.Δ Υπάτου στο Δήμο Θηβαίων
Ν.Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
• Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη ουσιαστικής και
συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση του τομέα παραγωγής ενέργειας, που αν
και αποτελεί κοινωνική ανάγκη παραδίνεται στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε…..
• Επειδή για την συγκεκριμένη δραστηριότητα χρειάζεται η αλλαγή χρήσης γης, που
θεωρείται γόνιμη για καλλιέργεια.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) Σταθμού Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Ισχύος 80 MW της Εταιρείας "HELIOTHEMA ENERGY
S.A." στις θέσεις << ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΥΝΗΣ >>(50MW) και <<KΟΚΚΙΘΑΡΙ>> 30 MW στο Δήμο
ΘΗΒΑΙΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
• Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη ουσιαστικής και
συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση του τομέα παραγωγής ενέργειας, που αν
και αποτελεί κοινωνική ανάγκη παραδίνεται στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε…..
• Επειδή για την συγκεκριμένη δραστηριότητα χρειάζεται η αλλαγή χρήσης γης, που
θεωρείται γόνιμη για καλλιέργεια.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά



πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την αναβολή της
συζήτησης της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή
και λειτουργία <<Εμπορικού Κέντρου-Υπεραγογάς και Μεικτού Πρατηρίου Ενέργειας και
Καυσίμων>>ιδιοκτησίας της εταιρείας <<Αφοι Ν.Τσίγκα>>σε γήπεδο εμβαδού 39.043,88
τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση <<Νταμάρια >>,Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης
Βρύσης του Δήμου Λαμιέων Ν.Φθιώτιδας,για τη λήψη περισσοτέρων στοιχείων προς την
επιτροπή.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Το γήπεδο της προτεινόμενης εγκατάστασης ανήκει
σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί σαν Περιοχή πρώην λατομείων για αποκατάσταση,
σύμφωνα με το του Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Λαμίας.
Επιτρεπόμενες χρήσεις, μετά την αποκατάσταση του τοπίου και τη φύτευσή του είναι:

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες (μικρά θέατρα, ...)
 μικρά αναψυκτήρια....
 Δημοτικές βοηθητικές εγκαταστάσεις.....
 Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατασκευή και λειτουργία <<Εμπορικού

Κέντρου - Υπεραγοράς και Μεικτού Πρατηρίου Ενέργειας και Καυσίμων>>
Συμφωνούμε με την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 9ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση γιά την
ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 28 στρεμμάτων ,στη θέση << Όρμος Βασίλη
Ρέμα> >,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας, που
προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας
<<ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Γνωρίζοντας το πόσο είναι ήδη
επιβαρυμένη η περιοχή……. Πριν καταλήξουμε θεωρούμε επιβεβλημένη την έκφραση
γνώμης από την Τοπική Κοινότητα Πελασγίας και τον Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας….

Σε αυτή την βάση ζητούμε ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος.

Σε διαφορετική περίπτωση…… ΑΠΕΧΟΥΜΕ.
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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 κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία



με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την ίδρυση νέας μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας 17 στρεμμάτων ,στη θέση << Όρμος Καλόγηρος>>,Τ.Κ. Βαθύκοιλου,
Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση
υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας <<ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.>>.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Γνωρίζοντας το πόσο είναι ήδη επιβαρυμένη η
περιοχή……. Πριν καταλήξουμε θεωρούμε επιβεβλημένη την έκφραση γνώμης από την
Τοπική Κοινότητα Πελασγίας και τον Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας….
Σε αυτή την βάση ζητούμε ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος.
Σε διαφορετική περίπτωση…… ΑΠΕΧΟΥΜΕ.
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ΘΕΜΑ 11ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλικής) την
έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - τροποποίησης (προσθήκη
μονάδας ΑΕΚΚ και κινητού σπατηροτριβείου) και ανανέωσης,(της
α.ρ.πρ.οικ.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Στ.Ε/16916/1574/05-03-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας) γιά το λατομείο αδρανών υλικών της ΎΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ
Α.Ε. στη θέση <<ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ>>Δήμου Θήβας Π.Ε. Βοιωτίας.
Η κα Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική δήλωσε ότι επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα της
επιχείρησης καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΑΤΑΓΓΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
Η επιτροπή δεν καταλαβε την σοβαροτητα του θεματος όχι από δόλο ( μάλλον μη
γνωριζοντας την λατομική περιοχή των Θηβων) τόσο για το περιβάλλον όσο κ για
τον υδροφόρο ορίζοντα κ την ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ ! !! που άπτεται με τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΘΗΒΩΝ . Η αξιοπρέπεια μου κ η εντιμότητα μου που με χαρακτηρίζουν δεν μπορώ
να να βλέπω να περνούν θέματα σοβαρά από την στιγμή που γνωρίζω την πόλη
των Θηβων κ τα προβλήματα της .
Προσπάθησα με τον πλέον σωστό τρόπο να εισηγηθώ για το θέμα ΑΥΤΟ ! Λυπάμαι
δεν ησακουστηκα όσο σοβαρά θα έπρεπε !
Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια γραπτώς να τα αναφέρω ένα προς ένα , διοτι
κύριοι πρέπει να γνωρίζεται ότι τα λατομεία είναι κρίκοι ενώνονται μεταξύ τους κ
αποτελούν όμορα ΛΑΤΟΜΕΙΑ όχι πάντα κακό για το περιβάλλον , εδώ συμβαίνει
το εξης :
1ον ) Τα λατομεία Θηβων επι της λατομικής περιοχής ΚΟΤΣΙΚΑ ΤΟΥΜΠΙ ΤΟ
ΕΝΑ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΥΙΟΙ Σ ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΕΤΕ ) Κ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΤΩ ΑΤΕ ) ΟΜΟΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ .
2ον ) ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ; ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ( οπως προχθές )
ΤΩΝ 220στρεμ έως 250 στρεμμάτων δηλ οι περιβαλλοντικές μελέτες με έκταση
γης τα ως άνω στρέμματα . ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΩΣΕΙ Κ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΕΡΙΒ. ΜΕΛΕΤΗ .
ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 4 ΠΛΑΣΙΟ Η Κ ΣΤΟ 5
ΠΛΑΣΙΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ .
ΔΗΛ : ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΧΡΗΜΑΤΑ



1) ον. ΠΑΓΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ !
2)ον. ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ .
ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Κ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ
ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ !
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Η
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ !
Κ 3) ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦ ´ ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ.
ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ 5% υπέρ
ΟΤΑ .
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!!
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΑ Κ ΣΤΕΡΕΑ

1)ον. ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ Η
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΚΛΠ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ Κ ΜΕΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΔΗΛ ΔΙΠΛΟ ΚΕΡΔΟΣ !!!
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΩΜΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΛΠ ΟΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ !

ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΠΩΣ . ΛΑΣΤΙΧΑ ,ΝΑΥΛΟΝ , ΜΠΑΝΤΑΡΙΕΣ ,ΓΡΑΣΟΛΑΔΑ ΠΑΛΙΑ
ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΑ ΣΙΔΕΡΑ ,ΑΧΡΗΣΤΗ ΠΙΣΣΑ Κ Α .
ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ :
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ
ΥΛΙΚΗ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΟΣΟ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο
ΝΟΜΟΣ .
Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4χιλιομετρα .Η
ΑΚΤΙΝΑ ΑΥΤΗ ΤΩΡΑ ΟΧΙ ΣΤΑ 4χιλ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑ ΘΕΟΥ
ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΙΛ . ΕΞ´ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ 90χιλ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΕΧΟΥΝ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ .
ΑΡΙΣΤΕΡΑ , κ ΔΕΞΙΑ Η ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ !!!
ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ ΠΩΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ 2-3 ‘‘
Η ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΠΑΖΑ ΞΥΛΑ ΤΟΥΒΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ !!!
ΕΑΝ ΒΡΕΘΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΕ Κ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΕΕΕ ΤΟΤΕ
ΑΣ ΕΡΘΕΙ ΕΝΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΕΙΞΕΙ !
ΕΞ´ ΑΛΛΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΧΩΡΙΖΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΑ
ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ; ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΕΙΣ !



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠ´ΟΨΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
( λαμβάνοντας υπ´οψιν ότι
Στα 100-120 κ μικρότερο
Βάθος υπάρχει νερο
Γνωστό από τις γεωτρήσεις

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
ΟΛΩΝ

ΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ

Λ Ι Μ Ν Η Υ Λ Ι Κ Η

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠ´ΟΨΙΝ
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΥΠ´ΟΨΙΝ
ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ , ΟΤΑ ,
κλπ .

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΚΥΡΩΘΕΙ Τ Ω Ρ Α Κ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΝΑ
ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΜΕΤΑΒΕΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Κ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛ. ΠΕΡ.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ .
ΥΣ . ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ALLOY FAN PARK .

Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών
υλικών και Μονάδες παρασκευής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος εντός
αδειοδοτηθέντος Λατομικού Χώρου.
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 12ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Λατομείου αδρανών υλικών της
<<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ>>στη θέση <<ΤΣΙΟΚΑ>>Τ.Κ Θουρίου ΔΕ
Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών
υλικών εντός αδειοδοτηθέντος Λατομικού Χώρου.
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 13ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας και κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλικής) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου αργίλου της «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «ΣΤΑΧΤΙΑΣ» της Τ.Κ. Στενής του
Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων του Ν.Ευβοίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η υπό μελέτη δραστηριότητα είναι η εξόρυξη
αργιλικού υλικού και η χρήση του για την κάλυψη των αναγκών σε πρώτες ύλες των
εργοστασίων κεραμοποιίας που διατηρεί η συγκεκριμένη εταιρεία.
Το υπό μελέτη λατομείο είναι υφιστάμενο και εντός αυτού δεν θα λειτουργεί καμία
εγκατάσταση επεξεργασίας (διαλογής, θραύσης κλπ) του απολήψιμου αργιλικού υλικού.
Στην παρούσα μελέτη αναφέρεται ότι το εν λόγω λατομείο δεν λειτουργούσε πριν το
2008….. Αυτό είναι αναληθές διότι υπήρχαν καταγγελίες του πρώην Δήμου Διρφύων από
το έτος 2007.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της εισήγησης , από έλεγχο της υπηρεσίας υπηρεσία μας είχε
διαπιστωθεί πως λειτουργούσε έξω από τους όρους της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων.
Για αυτό είχαν βεβαιωθεί σχετικές παραβάσεις της ΑΕΠΟ και της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και είχαν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις.
Σε αυτή την βάση και λόγω μειωμένης αξιοπιστίας της επιχείρησης….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 14ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 1,1
MW στο ρέμα <<ΛΟΓΓΙΣΙΟ>>.Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης στο
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την
ανάγκη ουσιαστικής και συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση του τομέα
παραγωγής ενέργειας, που αν και αποτελεί κοινωνική ανάγκη παραδίνεται στην
εκμετάλλευση των επιχειρηματιών ( μονοπώλια, κεφαλαιοκράτες ), σύμφωνα με τις οδηγίες
της Ε.Ε….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 15ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και τα με: α) αριθμ. Πρωτ: 20817/13-12-2019 και β) αριθμ. Πρωτ:
20863/16-12-2019 έγγραφα του Δήμου Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας
παραγωγής ,κτιριακής επέκτασης και προσάρτησης νέων οικοπέδων στο υφιστάμενο
γήπεδο ,που λειτουργεί στη θέση <<Μαδαρό>>της εταιρείας ΄΄ ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. ΄΄ Τ.Κ.
Αγίου Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για μεγάλη μονάδα που παράγει
απορρυπαντικά ( χημική βιομηχανία ) και εξ ορισμού επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον.
Αυτή η μονάδα πρόκειται να επεκταθεί…. Σύμφωνα με μια μελέτη που όλα τα βρίσκει
ικανοποιητικά και ασφαλή….
Πριν καταλήξουμε όμως εμείς προτείνουμε :

1. Να δοθούν στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην υφιστάμενη
μονάδα.

2. Να ζητηθεί η γνώμη της τοπικής Κοινότητας Οινοφύτων και Αγίου Θωμά καθώς και
η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου

Μέχρι τότε…. Να ΑΝΑΛΗΘΕΙ η λήψη απόφασης…..
Σε διαφορετική περίπτωση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 16ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των επικαιροποιημένων
συμπληρωματικών στοιχείων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 33ΜW και 11 Α/Γ (από 36ΜW και 18Α/Γ στην αρχικώς
υποβληθείσα ΜΠΕ) στη Θέση “Κουκουβάγιες - Μαρκούρη - Ισιώματα - Ράχες” του Δ.
Καρύστου, Νομού Ευβοίας», για τη λήψη περισσότερων στοιχείων πρός την επιτροπή.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την
ανάγκη ουσιαστικής και συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση του τομέα
παραγωγής ενέργειας, που αν και αποτελεί κοινωνική ανάγκη παραδίνεται στην
εκμετάλλευση των επιχειρηματιών ( μονοπώλια, κεφαλαιοκράτες ), σύμφωνα με τις οδηγίες
της Ε.Ε…..
Επειδή η περιοχή ήδη είναι κορεσμένη από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, που αλλοιώνουν
το τοπίο και έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 17ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 36.000 κοτόπουλων
πάχυνσης, ιδιοκτησίας των Κωνσταντίνου, Μυρσίνης και Γεωργίου Σπυροπούλου, με
ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ», στη θέση «Μπαρμπακάδες», Τ.Κ. Ψαχνών,
Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων τoυ Δήμου Διρφύων — Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μονάδα αλλάζει υπεύθυνο
λειτουργίας…..
Η εγκαταστάσεις της απέχουν από τα όρια του Γ.Π.Σ. ΨΑΧΝΩΝ απόσταση πολύ
μεγαλύτερη της οριζόμενης ως ελάχιστη απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία.
Έχει δύο θαλάμους εκτροφής εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς….
Δεν υπήρξαν μέχρι σήμερα παράπονα φορέων και πολιτών….
Για αυτό ….Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 18ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας ,δυναμικότητας 395 χοιρομητέρων ,με
τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας “HELLENIC
QUALITY FOODS A.”με ενοικιαστή στην εταιρεία “ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΕΠΕ” στη
θέση “ΠΟΛΥΤΉΡΑ” ,τ.κ. Πουρνού, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η μονάδα λειτουργεί από χρόνια…..
Οι εγκαταστάσεις της απέχουν από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού ΠΙΣΣΩΝΑ
απόσταση μεγαλύτερη των 2,200m, πολύ μεγαλύτερη της οριζόμενης ως ελάχιστη
απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία.
Δεν υπήρξαν μέχρι σήμερα παράπονα φορέων και πολιτών….
Για αυτό ….Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12.10 μ.μ. και συντάχθηκε
το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:
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Βουρδάνος Δημήτριος Πατσιούρας Γεώργιος Αλεξοπούλου Δέσποινα

Αναγνώστου Μαρία
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Βελισσαρίου Αναστάσιος

Καραβασίλη Ιουλία

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

Μπερμπερής Μωυσής

Σανιδάς Χαράλαμπος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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