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Στη Λαμία σήμερα 12 Μαρτίου 2020 , ημέρα Πέμπτη 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: 51293/81/06-02-2020 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 16/01/2020.
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 δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας << VODAFONE -
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ >> με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE, με
κωδική ονομασία θέσης << ΥΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 1000632 >> στη θέση << Φωλιές >>,
Τ.Κ. Ακραιφνίου, του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 3ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <<VODAFONE -
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική
ονομασία θέσης << ΥΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 1001637 >> στη θέση << ΎΨΩΜΑ ΚΟΡΗ >>,
Τ.Κ. Ακραιφνίου, του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 4ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά το έργο <<
Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς
Χαλκίδας, καθώς και Ανάπλαση των Επιφανειών της Γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς >>.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ: 5ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ΄΄
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα - όρια Νομού ΄΄ στο
Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 6ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ΄΄
Βελτίωση οδικού κόμβου Ε.Ο. 27 - θέση ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας ΄΄ στο Δήμο Δελφών Ν.
Φωκίδας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ: 7ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου ΄΄
Κατασκευή ΒΙΟ.ΚΑ και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.Πλαταιών Δήμου Θηβαίων ΄΄ στο Ν.
Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 8ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για υπόγεια
εκμετάλλευση κοιτάσματος λευκόλιθου στη θέση ΄΄ Κουτζή ΄΄ σε τμήμα της Ο.Π. 86
στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας N.Ευβοίας, της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ: 9ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
σχιστολιθικών πλακών &μονάδας θραύσης- ταξινόμησης σπείρων θλικών του <<
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ >> στη θέση << ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ >> ΤΚ Φιλοθέης ΔΕ
Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν.Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:10ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,2 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη
θέση <<Καραμούντζι>>στο Δήμο Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:11ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας
παραγωγής ασφαλτομίγματος της ΄΄ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ ΄΄ στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ», στην
Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ:12ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση
της υπ΄ αριθμ. 191678/4184/14.11.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του
έργου: ΄΄Εκμετάλλευση λατομείου αργίλου συνολικής έκτασης 352,176 στρ. στη θέση
΄΄ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ ΄΄ ΠΕ Σκούρτων Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ( όπως ισχύει), ως προς
την επέκταση του λατομείου σε όμορη έκταση 106 στρ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ:13ο 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: 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
“τροποποίηση της αρ. 3031/174365/17-11-2017 απόφασης μας έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που αφορούσε τη λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών
εγκαταστάσεων καθώς και κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα Ερέτριας, αρμοδιότητας ΟΛΝΕ Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

ΘΕΜΑ:15ο Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά 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. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

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

Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Σανιδάς Χαράλαμπος ο οποίος και δεν
αντικαταστάθηκε.

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

Εξελίξεις στην διαχείριση απορριμμάτων

Οι κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά ο προσανατολισμός παραμένει ο ίδιος: Τα σκουπίδια είναι
χρυσός για το κεφάλαιο, ακόμα και εάν η εκμετάλλευσή τους υποβαθμίζει την υγεία του
λαού και το περιβάλλον.
Η πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά και στον τομέα της διαχείρισης των
απορριμμάτων έχει στο επίκεντρό της πώς θα διασφαλιστεί η κερδοφορία των
επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.
Η εσωτερική σύγκρουση των διαφόρων επιχειρηματικών λόμπι και η δυνατότητα
επηρεασμού που έχουν σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με μοναδικό στόχο το κέρδος,
είναι αυτά που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην επεξεργασία στερεών
αποβλήτων και όχι η ικανοποίηση των σημερινών κοινωνικών και λαϊκών αναγκών.
Δεν νοιάζονται για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Απάντηση σε όλα αυτά είναι οι ίδιες οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας για
να υπάρχει διαχείριση των απορριμμάτων με σεβασμό στην υγεία και την ποιότητα ζωής
της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, με σεβασμό στο εισόδημα του λαού και
την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται για δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου επιστημονικού σχεδιασμού, πανελλαδικού και κατά περιφέρεια, με
συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής, με προώθηση της ανακύκλωσης, με
διαλογή στην πηγή, με ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με
σύγχρονες υποδομές, αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, με διασφάλιση των
σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Το εμπόδιο είναι τα κέρδη που πρέπει να διασφαλιστούν στις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων….. Είναι η
δεσπόζουσα περιβαλλοντική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης "ο ρυπαίνων πληρώνει".
Γι' αυτό σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει η επαγρύπνηση και ο αγώνας ενάντια στις
ακολουθούμενες πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων.
Να βγουν συμπεράσματα από τη στάση της κυβέρνησης και των άλλων αστικών
κομμάτων, των περιφερειακών και δημοτικών αρχών που αποδέχονται τα κριτήρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν πλάτη στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, των
διαφόρων στα λόγια "οικολόγων" που δεν αμφισβητούν την ουσία της πολιτικής που
ασκείται.
Οι αγώνες που έχουν αναπτυχθεί είναι ελπιδοφόροι και μπορούν να δυναμώσουν
στοχεύοντας στα αίτια που δημιουργούν το πρόβλημα.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να ξαναδούμε :

 Τον Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, που
πρέπει να προσανατολιστεί σωστά και σε όφελος του λαού…..
ΜΕΑ..ΧΥΤΥ…ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
Να υπάρξει ενδιαφέρον και να εκφραστεί πρακτικά και για τα βιομηχανικά
απόβλητα..

 Τον ΦοΔΣΑ, που πρέπει να πάψει να λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και
επιχειρηματική λογική…. Σαν προάγγελος των ΣΔΙΤ.

 Την προστασία των Δημοτικών Υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμμάτων από την
εξελισσόμενη και επεκτεινόμενη ιδιωτικοποίηση…. Τον εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό
και την καλή και επαρκή στελέχωση, με μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα.

 Την ολοκληρωμένη οργάνωση της ανακύκλωσης, χωρίς ανάμιξη επιχειρηματικών
συμφερόντων.

Σε αυτή την βάση ζητάμε την θεματοποίηση του συγκεκριμένου ζητήματος, όπως και όλων
των άλλων που θέσαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος.



*********

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Oμόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 16/01/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 5

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 6 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 δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας << VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ
Α.Ε.Ε.Τ >> με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE, με κωδική
ονομασία θέσης << ΥΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 1000632 >> στη θέση << Φωλιές >>, Τ.Κ.
Ακραιφνίου, του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
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….. Ταυτόχρονα, 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 6

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 6 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 δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ



Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης <<
ΥΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 1001637 >> στη θέση << ΎΨΩΜΑ ΚΟΡΗ >>, Τ.Κ. Ακραιφνίου,
του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
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….. Ταυτόχρονα, 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 7

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 κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά το έργο << Αποκατάσταση, Ανάδειξη,
Ανάπτυξη και λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, καθώς και
Ανάπλαση των Επιφανειών της Γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς >>.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Για το συγκεκριμένο έργο έχουμε εκφράσει ορισμένες
απόψεις, που ζητούσαμε και ζητούμε να ληφθούν υπόψη….

1. Να μην γίνει ο συγκεκριμένος χώρος αντικείμενο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και
τόπος συγκέντρωσης επιχειρηματικών – εμπορικών δραστηριοτήτων. Να
παραδοθεί στον λαό της περιοχής σαν χώρος πρασίνου και αναψυχής, που θα
λειτουργούν με αποκλειστικά δημόσια - δημοτική ευθύνη.
Αντίστοιχα τα υπάρχοντα κτήρια και το parkingνα λειτουργούν αποκλειστικά σαν
δημόσιες – δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς επιχειρηματικά κριτήρια.

2. Να μην φτιαχτεί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα…. Φορέας Υλοποίησης
να είναι ο Δήμος , που πρέπει να χρηματοδοτηθεί ειδικά από τον κρατικό
προϋπολογισμό για αυτόν τον σκοπό.

Σε αυτά τα πλαίσια και επειδή η Περιβαλλοντική Μελέτη δεν ικανοποιεί αυτές τις
προϋποθέσεις…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 8

ΘΕΜΑ 5ο: 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) του έργου ΄΄
Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα - όρια Νομού ΄΄ στο
Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 9

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

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Βελτίωση οδικού κόμβου Ε.Ο. 27 - θέση ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας ΄΄ στο Δήμο Δελφών Ν.
Φωκίδας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 10

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

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Κατασκευή ΒΙΟ.ΚΑ και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.Πλαταιών Δήμου Θηβαίων ΄΄ στο Ν.
Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11

ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. Πρωτ: 1505/19-02-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος
λευκόλιθου στη θέση ΄΄ Κουτζή ΄΄ σε τμήμα της Ο.Π. 86 στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας N.Ευβοίας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.».Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:



Ο λευκόλιθος ή μαγνησίτης αποτελεί ένα από τα κυριότερα μεταλλεύματα του Ελλαδικού
χώρου, με έντονη ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις δεκαετίες 70
και 80 η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Η εκμετάλλευσή του παρέχει διάφορα εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως μαγνησίτη, καυστική
και δίπυρημαγνησία καθώς και πυρίμαχες μάζες ή και πυρίμαχα. …..Όλα τα παραπάνω
προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας, περιζήτητα στη διεθνή αγορά.
Τα σημαντικότερα κοιτάσματα μαγνησίτη βρίσκονται στην Εύβοια και στη Χαλκιδική. Η
Μυτιλήνη επίσης παρουσιάζει κοιτασματολογικόενδιαφέρον για μαγνησίτη, ενώ μικρότερης
σημασίας είναι οι περιοχές Ερμιονίδας, Γρεβενών και Κοζάνης, οι οποίες δεν έχουν
ερευνηθεί ακόμα.
Πρέπει να γίνει κατανοητό πως μιλάμε για τον ορυκτό πλούτο της Χώρας, που αποτελεί
λαϊκή περιουσία και δεν μπορεί ούτε πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από
επιχειρηματικούς ομίλους - μονοπώλια.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ μιλούσαμε πάντα και μιλάμε για ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ -
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΥ…. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ…. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ…… που κατά τεκμήριο ενδιαφέρονται για την αύξηση των
κερδών τους αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πέρα από αυτή την,γενικότερου χαρακτήρα, πολιτική άποψη σημειώνουμε :

1. Συμφωνά με την εισήγηση, δεν έχει συμπληρωθεί ο φάκελος με τις προβλεπόμενες
γνωμοδοτήσεις σύμφωνα και με την υπάρχουσα «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων …κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

2. Προβλέπεται διαπλάτυνση του δρόμου που εξυπηρετεί το μεταλλείο, που σημαίνει
επέκταση της δραστηριότητας σε δασική περιοχή.

3. Ελάχιστες και ανεπαρκείς ήταν οι προσπάθειες αποκαταστάσεις του χώρου από
την μεταλλευτική δραστηριότητα τις δεκαετίες 1970 και 1980.

Με αυτή την λογική και επειδή δεν υπάρχουν εκφρασμένες απόψεις της Τοπικής
Κοινότητας και του Δήμου ….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 12

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 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών & μονάδας
θραύσης- ταξινόμησης σπείρων θλικών του << ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ >> στη θέση
<< ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ >> ΤΚ Φιλοθέης ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν.Φωκίδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το εν λόγω λατομείο σχιστολιθικών πλακών
λειτουργεί σε δημόσια δασική έκταση 40.911,59 m2.
Εκμισθώθηκε ως δημόσια δασική έκταση και αδειοδοτήθηκε μέχρι 31/12/2012.
Λόγω της οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης ζήτησης υλικών, μετά την 1/1/2013,
σταμάτησαν οι εργασίες εκμετάλλευσης του λατομείου και οι δραστηριότητες του
περιορίστηκαν στην αποκομιδή μόνο των έτοιμων προϊόντων του (πέτρες και πλάκες).



Σήμερα ζητείται η αδειοδότηση της επαναλειτουργίας του λατομείου, με σύγχρονες
μεθόδους αξιοποίησης των εξορυσσομένων – παραγομένωνυλικών και καθετοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας.
Σημειώνεται, επίσης, πως στην παρούσα μελέτη γίνεται περικοπή της αρχικά μισθωμένης
έκτασης των 40.911,59 m κατά 8.205,18 m².
Χωρίς να ξεχνάμε την θέση μας σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ -
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΥ…. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ…. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ……

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13

Κατά την συζήτηση του παρακάτω θέματος προσήλθε το τακτικό μέλος της
επιτροπής κα: Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική:

ΘΕΜΑ 10ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. Πρωτ: 2945/11-02-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 25,2 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS A.E.”στη θέση
<<Καραμούντζι>>στο Δήμο Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:

1. Η Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ζωή των ανθρώπων αλλά και
για κάθε παραγωγική διαδικασία… Διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής του λαού
και τον σύγχρονο χαρακτήρα της.
Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων και
μονοπωλίων.
Σε αυτή την βάση θεωρούμε αναγκαίο τον δημόσιο έλεγχο και εκφράζουμε την
αντίθεση μας στις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων που καθιέρωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της για την απελευθέρωση της αγορά ενέργειας
της Ε.Ε.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.

2. Γνωρίζοντας πως η κερδοσκοπική δραστηριότητα των κεφαλαιοκρατών αποτελεί
σημαντική αιτία καταστροφών του περιβάλλοντος, μια και κατ ουσία λειτουργούν
ανεξέλεγκτοι και με τις ευλογίες του ταξικού κράτους….Δεν θεωρούμε, πως, οι
περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται στις σχετικές εισηγήσεις, μπορούν να
προστατεύσουν το περιβάλλον.

3. Για κανένα λόγο μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενιαίο
κεντρικό σχεδιασμό και ουσιαστικό έλεγχο …… ύστερα από επιλογή κάποιου
επιχειρηματία.

4. Αυτά τα ζητήματα δεν μπαίνουν στην λογική να διεκδικήσει κάθε τοπική κοινότητα ή
Δήμος ανταποδοτικά οφέλη, που παραπέμπουν στην γνωστή πολιτική λογική της



Ε.Ε και του ΣΥΡΙΖΑ πως « ορυπαίνων πληρώνει » και άρα η σχέση του
περιβάλλοντος με τον εργαζόμενο άνθρωπο μπορεί να τροποποιείται όπως θέλει
ο κάθε κεφαλαιοκράτης.
Σε αυτή την βάση, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. Πρωτ: 3135/28-02-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας
παραγωγής ασφαλτομίγματος της ΄΄ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ ΄΄ στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ», στην
Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η εν λόγω υφιστάμενη μονάδα βρίσκεται εντός
οικοπέδου στο Δήμο Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας και σεπεριοχή εκτός σχεδίου
από το 1995..
Σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικής έκτασης 7.573,44 m² . Σε ακτινική απόστασηπερίπου 1.500
m περίπου από τα όρια του οικισμού των Οινοφύτων.
Εφόσον δεν υπήρξαν μέχρι σήμερα παράπονα της Τοπικής Κοινότητας….. 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. Τερζή
Αντώνη καθώς και το αριθμ. Πρωτ: 3627/10-03-2020 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 191678/4184/14.11.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων του έργου: ΄΄Εκμετάλλευση λατομείου αργίλου συνολικής έκτασης 352,176 στρ. στη
θέση ΄΄ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ ΄΄ ΠΕ Σκούρτων Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ( όπως ισχύει), ως
προς την επέκταση του λατομείου σε όμορη έκταση 106 στρ, κατόπιν αιτήματος του Δήμου
Τανάγρας προκειμένου να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η εκμετάλλευση αργίλου στην περιοχή Λούτσα των
Δερβενοχωρίων ξεκίνησε το1992 και αποτελεί τη βασική πηγή τροφοδοσίας του
εργοστασίου τσιμέντου Καμαρίου με αργιλικές πρώτες ύλες.
Επειδή τα αποθέματα αργίλου στο υφιστάμενο λατομείο επαρκούν για λίγα έτη ακόμα, η
εταιρεία προέβη σε αγορές γειτονικών – όμορων εκτάσεων (106,34 στρ. περίπου)



προκειμένου να υλοποιηθεί η επέκταση του λατομείου και επακόλουθα να διασφαλισθεί η
τροφοδοσία του εργοστασίου με αργιλικές πρώτες ύλες.
Η επέκταση του λατομείου θα γίνει με τη συνέχιση των υφιστάμενων βαθμίδων στις
όμορες εκτάσεις διατηρώντας ίδια την μέθοδο και τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης
του υφιστάμενου λατομείου.
Χωρίς να ξεχνάμε την θέση μας σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ -
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΥ…. ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ…. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ……
Περιμένουμε, πριν την τοποθέτηση μας

 την άποψη Τοπικής Κοινότητας και του αντίστοιχου Δήμου, που με έγγραφο το
οποίο μας κοινοποιήθηκε, τελευταία, ζητά αναβολή του θέματος.

 Την έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας και των επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το
πως αποκαθίσταται το περιβάλλον στις περιοχές που εξαντλήθηκε ο άργιλος….
Για τα συγκεκριμένα έργα και εργασίες που έγιναν από την Εταιρεία …. ( Θυγατρική
της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ )
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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

ομόφωνα

την αναβολή της μελέτης των 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,
ΝομούΕυβοίας»,προκειμένου ο Δήμος Καρύστου να διατυπώσει άποψη επί του θέματος.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
1. Η Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ζωή των ανθρώπων αλλά και
για κάθε παραγωγική διαδικασία… Διαμορφώνει την ποιότητα της ζωής του λαού και τον
σύγχρονο χαρακτήρα της.
Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων και μονοπωλίων.
Σε αυτή την βάση θεωρούμε αναγκαίο τον δημόσιο έλεγχο και εκφράζουμε την αντίθεση
μας στις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων που καθιέρωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ,
σύμφωνα με τις οδηγίες της για την απελευθέρωση της αγορά ενέργειας της Ε.Ε.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
2. Γνωρίζοντας πως η κερδοσκοπική δραστηριότητα των κεφαλαιοκρατών αποτελεί
σημαντική αιτία καταστροφών του περιβάλλοντος, μια και κατ ουσία λειτουργούν
ανεξέλεγκτοι και με τις ευλογίες του ταξικού κράτους….Δεν θεωρούμε, πως, οι
περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται στις σχετικές εισηγήσεις, μπορούν να προστατεύσουν το
περιβάλλον.



3. Για κανένα λόγο μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενιαίο
κεντρικό σχεδιασμό και ουσιαστικό έλεγχο …… ύστερα από επιλογή κάποιου
επιχειρηματία.
4. Αυτά τα ζητήματα δεν μπαίνουν στην λογική να διεκδικήσει κάθε τοπική κοινότητα ή
Δήμος ανταποδοτικά οφέλη, που παραπέμπουν στην γνωστή πολιτική λογική της Ε.Ε και
του ΣΥΡΙΖΑ πως « ο ρυπαίνων πληρώνει » και άρα η σχέση του περιβάλλοντος με τον
εργαζόμενο άνθρωπο μπορεί να τροποποιείται όπως θέλει ο κάθε κεφαλαιοκράτης.
Σε αυτή την βάση, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, 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. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. Πρωτ: 2189/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ερέτριας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας και του κου Μπερμπερή
Μωυσή ) την έγκριση της μελέτης την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “τροποποίηση της αρ. 3031/174365/17-11-2017 απόφασης
μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που αφορούσε τη λειτουργία των
υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και κατασκευή καταφυγίου τουριστικών
σκαφών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ερέτριας, αρμοδιότητας ΟΛΝΕ Α.Ε.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Από την έκταση του έργου προκύπτει σοβαρή
αλλαγή της χρήσης και της του λιμανιού, που προορίζεται να λειτουργεί κυρίως σαν
χώρος ελλιμενισμού τουριστικών πλοίων….. Με άλλα λόγια αλλάζει ο χαρακτήρας του
λιμανιού, που στην βάση γνωστών πολιτικών επιλογών των διαχειριστών του συστήματος
θα αποτελεί « φιλέτο » για κάποιον ιδιώτη επιχειρηματία.
Μπορεί η τοπική κοινωνία να έχει όνειρα και ελπίδες πως αυτό θα βοηθήσει την τοπική
οικονομία….. Αυτό, όμως αποτελεί αυταπάτη μια και οι κεφαλαιοκράτες δεν είναι εξ
ορισμού διατεθειμένοι να μοιράσουν τα κέρδη τους, που θέλουν συνεχώς να αυξάνουν.
Κατά την άποψή μας, στα πλαίσια της ήπιας τουριστικής αξιοποίησης περισσότερων
παράλιων περιοχών…. αντί ενός τέτοιου λιμανιού – μαμούθ στην Ερέτρια προτείνουμε
μικρότερα αγκυροβόλια σε γύρω παράλιες περιοχές, που και αυτές μπορούν να
εξελιχθούν τουριστικά.
Σημειώνουμε, επίσης, ορισμένες παρατηρήσεις – ελλείψεις που και η εισήγηση
διαπιστώνει :

 Δεν έχει τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα κατασκευής της επέκτασης
του “δυτικού προσήνεμουμώλου μια και ο σχεδιασμός του Καταφυγίου
Τουριστικών Σκαφών έγινε χωρίς αυτή τη πρόβλεψη.

 Δεν έχειεκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη που να λαμβάνει υπόψη την κατασκευή
των έργων και τα πορίσματατης να ενσωματωθούν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων .

 Δεν έχει γίνει ποσοτική εκτίμηση της αύξησης της κυκλοφορίας ώστε
ναδιαπιστωθεί η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων.

 Δεν έχει τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα της κατασκευής της επέκτασης των λιμενικών
εγκαταστάσεων(τοποθέτηση 8 πλωτών προβλητών κάθετα στον υφιστάμενο μώλο).

Σε αυτή την βάση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 15ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:α) την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης, β) το απο 09/1/2020 υποβληθέν υπόμνημα του κου Τσίγκα Αθανασίου με τα
συνημμένα σε αυτό έγγραφα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

7 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά 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, σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του ( άρθρο 30) Ν.
4513/2018 για την υλοποίηση δραστηριότητας αποκλειστικά όπως αυτή αναγράφεται
στην με Αριθμό 12/2011 Οικοδομική Άδεια.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
Το γήπεδο της προτεινόμενης εγκατάστασης ανήκει σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως
Περιοχή πρώην λατομείων για αποκατάσταση, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης…..
Σαν επιτρεπόμενες χρήσεις προβλέπονται, μετά την αποκατάσταση του τοπίου και τη
φύτευσή του :

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες (μικρά θέατρα, ...)
 μικρά αναψυκτήρια....
 Δημοτικές βοηθητικές εγκαταστάσεις.....

Σε αυτή την βάση, συμφωνούμε με την απορριπτική εισήγηση της υπηρεσίας.
Με βάση τα στοιχεία που στάλθηκαν τελευταία…. Το αίτημα του ενδιαφερομένου που είχε
άδεια δόμησης από το 2011, θεωρείται νόμιμο….
Επ αυτού όμως δεν αρκεί η βεβαίωση της υπηρεσίας…. Χρειάζεται και απόφαση της
Τοπικής Κοινότητας και του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτά αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την έγκριση της μελέτης.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11.50 π.μ. και συντάχθηκε
το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βουρδάνος Δημήτριος Πατσιούρας Γεώργιος Αλεξοπούλου Δέσποινα

Αναγνώστου Μαρία



Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Βελισσαρίου Αναστάσιος

Καραβασίλη Ιουλία

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

Μπερμπερής Μωυσής
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