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Στη Λαμία σήμερα 9 Απριλίου
2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. η
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.: 66278/118/03-04-2020
πρόσκληση του
προέδρου, 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:
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της
Π.Ν.Π. ΄΄ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊου COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διαδοσής του ΄΄ ( ΦΕΚ Α΄ 55/1103-2020).
Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης και ψήφισαν θετικά ή αρνητικά επ΄αυτών στο e-mail:
epitrop_perival@pste.gov.gr, και με τηλεφωνική επικοινωνία στη Γραμματέα της
επιτροπής στο τηλέφωνο: 2231352648, είτε στο FAX: 2231352660, μέχρι την ορισθείσα
ημέρα και ώρα της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 12 / 03/ 2020.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Bουρδάνος
Δημήτριος.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ΄΄ Έργων
προστασίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης΄΄ του Δήμου
Κύμης - Αλιβερίου Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Κων/νου ΄΄ στο Δήμο
Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 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, και
συνεγκατάσταση με την εταιρεία COSMOTE, με κωδική ονομασία θέσης << ΣΚΟΥΡΤΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1006243 >> στη θέση << ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ >>, του Δήμου Τανάγρας Ν.
Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο:
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. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Στη διαδικασία αυτή σε σύνολο (9) μελών , μετείχαν και τα (9) μέλη της επιτροπής, ήτοι:
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. Κούκουζας Ευάγγελος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Σανιδάς Χαράλαμπος ο οποίος
αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος Κούκουζα Ευάγγελο.
Στη συνεδρίαση αυτή χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αλεξοπούλου Δέσποινα, υπάλληλος
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Α΄ , που
ορίσθηκε με την 258579/3758/18-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε να
καταγραφούν στο πρακτικό τα παρακάτω θέματα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Με δεδομένη την πείρα των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει
αντίστοιχο αριθμό μελών με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την
χρήση του SKYPE.....
Επειδή θεωρούμε σημαντική την ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των
μελών της Επιτροπής, που έτσι εξασφαλίζει τουλάχιστον μια – στοιχειωδώς - ουσιαστική
λειτουργία….
Προτείνουμε στο εξής οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος να γίνονται με την
μέθοδο της τηλεδιάσκεψης δια του Skype.
Προτάσεις
Α. Στα πλαίσια της εξελισσόμενης πανδημίας του Κορονοϊού…. Επειδή η Περιφέρεια είναι
αρμόδια και υπεύθυνη για αρκετούς δημόσιους χώρους και τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς…. Οφείλουμε να ενισχύσουμε με προσωπικό εποπτών δημόσιας υγείας τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας και να οργανώσουμε ελέγχους συχνής απολύμανσης τους.

Οφείλουμε επίσης να συγκροτήσουμε συνεργεία απολύμανσης, προσλαμβάνοντας
προσωπικό και εξασφαλίζοντας τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα.
Β. Στα πλαίσια της προστασίας των εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις, θεωρούμε
σκόπιμη και αναγκαία την πραγματοποίηση ελέγχων για την τήρηση των όρων υγιεινής
εργασίας, σε συνεργασία συνδικάτα και φορείς των εργαζομένων.
*********
ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 12 / 03/ 2020.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό
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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
ομόφωνα
την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ΄΄ Έργων
προστασίας παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης΄΄ του Δήμου
Κύμης - Αλιβερίου Ν.
Ευβοίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Αποτελεί αποτέλεσμα επιστημονικής μελέτης του
Πολυτεχνείου, που έγινε αποδεκτή από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση….
Δεν έχουν εκφραστεί παράπονα από φορείς και κατοίκους….
Για αυτό ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη και ζητάμε να εξασφαλιστεί άμεσα η
χρηματοδότηση του προκειμένου να υλοποιηθεί.
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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 λευκό της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αποχέτευση και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Κων/νου ΄΄ στο Δήμο Καμένων Βούρλων Ν.
Φθιώτιδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πριν καταλήξουμε θεωρούμε σκόπιμο να ζητήσουμε
την γνώμη του Δήμου Καμένων Βούρλων και της Τοπικής Κοινότητας Α. Κωνσταντίνου.
Για αυτό ζητάμε ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ…… Σε διαφορετική περίπτωση Ψηφίζουμε
ΛΕΥΚΟ.
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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. Τερζή
Αντώνη καθώς και το αριθμ. Πρωτ: 4858/06-04-2020 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 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, και συνεγκατάσταση με την
εταιρεία COSMOTE, με κωδική ονομασία θέσης << ΣΚΟΥΡΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1006243 >> στη
θέση << ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ >>, του Δήμου Τανάγρας 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….. 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 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 το αριθμ. Πρωτ: 4858/06-04-2020 έγγραφο 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 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.
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 )
Σε αντίθετη περίπτωση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12.30 π.μ. και
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βουρδάνος Δημήτριος

Πατσιούρας Γεώργιος
Αναγνώστου Μαρία
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
Βελισσαρίου Αναστάσιος
Καραβασίλη Ιουλία
Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική
Κούκουζας Ευάγγελος
Μπερμπερής Μωυσής

συντάχθηκε το

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αλεξοπούλου Δέσποινα

