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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-preηsence΄΄, 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 , ύστερα από την αριθμ.: 193283/487/22-09-2020 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:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 5ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 22 / 07/ 2020.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Βελτίωση
της ΠΕΟ Λαμίας - Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ.Σώζοντα ” .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στην θέση «Καλόγηρος»,
Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας που προέρχεται από διάσπαση
υφιστάμενης μονάδας 80στρεμμάτων, στην θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του
Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής
μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στην θέση «Λάρμες», Δ.Ε.
Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας που προέρχεται από διάσπαση
υφιστάμενης μονάδας 80 στρεμμάτων, στην θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του
Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.»
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στις



θέσεις ΄΄ Σπαρτιά - Μαυροβούνι ΄΄ των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν.Φθιώτιδας
και Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 20 MW της εταιρείας "HELIOTHEMA
ENERGY SINGLE MEMBER S.A στη θέση << ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ >> του Δήμου Θηβαίων
στο Ν.Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής νέου
κτιρίου, κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας JUMBO AEE στο Δήμο Θηβαίων
Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. Ζαράκων΄΄ στο Δήμο
Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα
επεξεργασίας Βοθρολυμάτων και Λυμάτων (Μ.Ε.Β.Λ.) Δ.Ε ΔΥΣΤΙΩΝ ( Πετριές)΄΄ στο Δήμο
Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρου
του ΄΄ Παπαδάκη Βασιλείου ΄΄ στη θέση << Χούνη>> Τ.Κ. ΑΓ Άννας, Δ.Ε Κορώνειας του
Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4ΜW της ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε. ΄΄στη θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν.
Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 ΜW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΄΄
στη θέση ΄΄Πικροβούνι ΄΄ των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν.
Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας
μονάδας παραγωγής ραδιοϊσοτόπων για την παραγωγή ραδιοφαρμάκων και για



διενέργεια ερευνών, στον τομέα των διαγνωστικών και θεραπευτικών σκευασμάτων της
πυρηνικής ιατρικής της εταιρείας ΄΄ ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ΄΄, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4Β),
στο Δήμο Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση -
τροποποίηση (επέκταση από 3 στρέμματα σε 10 στρέμματα και εκσυχρονισμός)
υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια), δυναμικότητας 40 τον/έτος, στην θέση
«Άγιος Ιωάννης», του Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας, του Μίλεν Αραμπατζίεβ.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,990MW, απο την ΄΄
SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΤΗΜΑ΄΄ του Δήμου Θηβαίων στο Ν.
Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW της εταιρείας "HELIOTHEMA
ENERGY SINGLE MEMBER S.A στη θέση << KOYKIA >> του δήμου Θηβαίων στο Ν.
Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο βιοαέριο ισχύος 0,999ΜW , με χρήση
βιομάζας και αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, απο την ΄΄ AGROMEG IKΕ ΄΄ στη
θέση «ΦΛΩΚΑ », Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της εφαρμογής ΄΄e-preηsence΄΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας,
με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυρμανίδης
Ηλίας, ο αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Πατσιούρας Γεώργιος και το τακτικό μέλος της
επιτροπής κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, ενώ μέσω ΄΄e-preηsence΄΄ συμμετείχαν τα
μέλη:

κ. Αναγνώστου Μαρία , 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.



επίσης στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε με φυσική παρουσία στο χώρο ο κ. Τερζής
Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

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.

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

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε να
καταγραφεί στο πρακτικό το παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πολιτική Επικαιρότητα.

Σε πλατφόρμα ΝΑΤΟ στρώνεται το έδαφος για τις επικίνδυνες διευθετήσεις σε
Ελληνοτουρκικά και Ανατολική Μεσόγειο, όπως επιβεβαίωσαν η παρέμβαση του γγ του
ΝΑΤΟ και οι αντιδράσεις των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας.
Με τον κάλπικο εκβιασμό «σύγκρουση ή επώδυνος συμβιβασμός» προωθούν τη
συνεκμετάλλευση, που θα αποτελέσει νέα εστία κινδύνων και ανταγωνισμών στην περιοχή.
Μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ, εκτεθειμένα απέναντι στο λαό είναι και όλα τα κόμματα του
ευρωΝΑΤΟικού τόξου, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που «βγάζει λάδι» το ΝΑΤΟ για τον βρώμικο
ρόλο του σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ειδικότερα ζητήματα.

Μετά την αλλαγή του προέδρου της Επιτροπής, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε
χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ορισμένες πάγιες θέσεις μας που σχετίζονται με την λειτουργία
της Επιτροπής.
1. Θεωρούμε πως η Επιτροπής θα πρέπει να έχει σταθερή λειτουργία, τακτικά
επαναλαμβανόμενη και όχι όταν μαζεύονται αιτήσεις ενδιαφερομένων για γνωμοδότηση.
2. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση
δυνατοτήτων παρακολούθησης της εφαρμογής των όρων που τίθενται σε κάθε απόφαση
της.

Οφείλει να ενδιαφέρεται πρακτικά και συγκεκριμένα με την προστασία του
περιβάλλοντος, στην βάση του λαϊκού συμφέροντος, προστατεύοντας - ταυτόχρονα
- την δημόσια περιουσία από ιδιωτικοποίηση και αντιδρώντας σθεναρά σε κάθε
προσπάθεια αλλαγής των χρήσεων γης με στόχο το κυνήγι του κέρδους.

***************************

Με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης, ζητάμε να προσδιορισθεί το πότε θα γίνει
συζήτηση ορισμένων βασικών ζητημάτων που έχουν μεγάλη σημασία για την Περιφέρεια
της Στερεάς Ελλάδας..…

 Αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση της περιοχής…..
 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.



 Πως προχωράει η διαδικασία χαρτογράφησης των βοσκοτόπων.
Ζητάμε άμεσα να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής, αποσαφηνίζοντας τις
προθέσεις του.

Ταυτόχρονα, ζητάμε την τοποθέτηση όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου, που οφείλουν να κατανοήσουν την ανάγκη άμεσης συγκεκριμενοποίησης των
παρεμβάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου σε αυτά τα σοβαρά θέματα…. Οφείλουμε
να ενημερώσουμε τον λαό για ότι γίνεται και όσα πρόκειται να γίνουν.

*******************************
Σας ενημερώνουμε επίσης για την τοποθέτηση της παράταξης μας μετά τις πλημμύρες
που έγιναν στην Φθιώτιδα….

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκτιμούμε πως πρέπει να αντιμετωπισθούν επειγόντως οι
συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην
Φθιώτιδα.

Μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας μας στις περιοχές γύρω από τον Σπερχειό που
επλήγησαν από τις πλημμύρες….. Έχοντας σαφή εικόνα για τις καταστροφές που
υπήρξαν σημειώνουμε πως η Περιφέρεια οφείλει, κατά προτεραιότητα, να δει :

 Τον καθαρισμό όλων των κατοικημένων περιοχών από φερτά υλικά…. Να
συμβάλλει με συνεργία της στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών σε
κατοικίες πληγέντων.

 Την αποκατάσταση της βατότητας και της ασφαλούς κυκλοφορίας σε βασικούς
δρόμους της περιοχής και το επαρχιακό δίκτυο…. Να δοθεί προτεραιότητα στην
αποκατάσταση των ζημιών στον δρόμο σύνδεσης της Λαμίας με το Καρπενήσι.

 Την άμεση εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν γεωργικές καλλιέργειες, δίνοντας
ξεχωριστό βάρος στις βαμβακοκαλλιέργειες, που βρίσκονταν στην φάση της
συγκομιδής…. Να γίνει ότι χρειάζεται για την άμεση αποζημίωση τους.

Αντίστοιχα να καταγραφούν και να αποζημιωθούν οι ζημιές σε στάβλους, αποθήκες και
άλλες γεωργικές εγκαταστάσεις.

Άμεσα είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν οι αμέλειες στην διευθέτηση των ορίων και τον
καθαρισμό των χειμάρρων της περιοχής, ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους πριν το
Αμούρι, πριν το Λιανοκλάδι, το Γραμμενόρεμα, το Αρχανόρεμα, την κοίτη της παλιάς
Βίστριζας, δυτικά της Λυγαριάς και στα Στιρφακα…. Να γίνουν επαρκή τεχνικά έργα όπου
χρειάζεται.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην διευθέτηση των παρόχθιων περιοχών του Σπερχειού
ποταμού και του Γοργοποτάμου σε όλο τους το μήκος, που χρόνια τώρα έχουν
εγκαταλειφθεί…. Να αποκατασταθούν και να ενισχυθούν οι γέφυρες στην Κομποτάδα, το
Παλιούρι και τον Γοργοπόταμο….. Να γίνουν τα απαραίτητα τεχνικά έργα για να
αποτραπούν οι πλημμύρες στις παρόχθιες περιοχές, που είναι ιδιαίτερα συχνές και αυτή
την φορά έφτασαν μέχρι τους συνοικισμούς της Λαμίας Παγκράτι, Καλύβια και Αμπλιανη.

Ξεχωριστό βάρος να δοθεί, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμίας, στην διασφάλιση των
ρεμάτων που διελαύνουν τους οικισμούς στο Ζηλευτό, την Μεξιάτα και την Κομποτάδα…..
επανεξετάζοντας και τεχνικές παρεμβάσεις που έγιναν στην περιοχή του Μεγάλου
Κάκαβου.



Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη επιμονής στον έλεγχο και την συμπλήρωση των
αντιπλημμυρικών έργων που έγιναν από την ΕΡΓΟΣΕ και την εργολαβία του Ε65, μια και
εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται πως επέτειναν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην
περιοχή…. Συνυπολογιζόμενης και της διακοπής της κυκλοφορίας των τραίνων, που έγινε
λόγω των πλημμυρών, σε γραμμές πρόσφατα εγκατεστημένες.

Σημειώνουμε, ακόμη, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που παρατηρήθηκαν στο
οροπέδιο του Δομοκού σαν αποτέλεσμα της ανυπαρξίας οποιασδήποτε συντήρησης των
στραγγιστικών καναλιών της πρώην Λίμνης Ξυνιάδας, που έγινε πάλι λίμνη….. και τις
σοβαρές ζημιές που υπήρξαν μέσα στο χωρίο, στον Άγιο Στέφανο και περιμετρικά στο
Περιβόλι και την Μακρυράχη….. Σημειώνοντας και πάλι τον ρόλο που έπαιξε η έλλειψη
αποτελεσματικών αντιπλημμυρικών έργων στην κατασκευή του παρακείμενου τμήματος
του Ε65.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χωριό του Αγίου Στεφάνου, όπου υπήρξε σοβαρή ζημία
στην γέφυρα σύνδεσης του με το Τρίλοφο και πλημμυρισμένα σπίτια, στάβλοι, νεκρά ζώα
και κατεστραμμένα μελίσσια…

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε πως οι ζημιές που έγιναν είναι πολύ μεγάλες.
Εκτιμάμε, επίσης, πως η αποκατάσταση τους προϋποθέτει έκτακτη επιχορήγηση από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, προς την Περιφέρεια και τους Δήμους….

Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για να εξασφαλιστεί η πραγματική αποζημίωση κατοικιών και
των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων που επλήγησαν, άμεσα…. Ζητάμε να κηρυχθεί η
περιοχή σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ.

Πέρα, όμως, από αυτά, που, επειγόντως θα πρέπει να γίνουν…. Κρίνεται σκόπιμο και
αναγκαίο να δούμε προοπτικά και με ορίζοντα το μέλλον την αντιπλημμυρική προστασία
της κοιλάδας του Σπερχειού.

Οφείλει η Περιφέρεια να επικαιροποιήσει τις υπάρχουσες μελέτες με βάση την σύγχρονη
επιστημονική αντίληψη, παίρνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις που έγιναν για την κατασκευή
της νέας Εθνικής Οδού, του Ε65 και της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Οφείλει να πάρει υπόψη της και να προχωρήσει τα αναγκαία έργα ορεινής υδρονομίας,
που έχουν σταματήσει από το 2009.

Οφείλει να μελετήσει με ταχείς ρυθμούς την ροή των χειμάρρων και την ύπαρξη
δυνατοτήτων αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων στην άρδευση της περιοχής όπου οι
καλλιεργητικές δυνατότητες είναι τεράστιες….. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να
σχεδιαστούν τα κατάλληλα, επιστημονικώς ενδεδειγμένα, τεχνικά έργα ( φράγματα και
λιμνοδεξαμενές ).

Σκόπιμα ξεκινήσαμε την τοποθέτηση μας από τις συγκεκριμένες προτάσεις που
διατυπώνουμε, απευθυνόμενοι κυρίως στον λαό της περιοχής που πρέπει να διεκδικήσει
όσα δικαιούται και του ανήκουν.

Πρόθεση μας είναι να καταδείξουμε πως και αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα χρησιμοποιεί
ο λαός σαν κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε πολιτικής πρακτικής.
Οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο, που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της
Χώρας.



Η επιστήμη βοηθάει στην πρόβλεψη των πλημμυρών δίνοντας και στοιχεία που αφορούν
την ένταση τους….. συνεπώς διαμορφώνει τις δυνατότητες για την κατασκευή υποδομών
που θα αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις συνέπειες τους.

Αυτό, όμως, δεν γίνεται γιατί έχει κόστος και δεν αποφέρει κέρδη στους κεφαλαιοκράτες
και τα μονοπώλια.

Έτσι είναι βολικότερο για αυτούς, που ασκούν εξουσία και εξυπηρετούν τους
κεφαλαιοκράτες, να μιλάνε για ακραία φαινόμενα και για αναπόφευκτες συνέπειες….. Να
δικαιολογούν ακόμη και ανθρώπινα θύματα και να φορτώνουν τα βάρη των συνεπειών
από φυσικές καταστροφές στον ίδιο τον λαό, με έργα που μπαλώνουν τρύπες χωρίς να
λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λέμε ξεκάθαρα πως υπεύθυνοι για τις επαναλαμβανόμενες
καταστροφές είναι οι μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις και τα πολιτικά τους στελέχη σε
Περιφέρεια και Δήμους….

Χωρίς περιστροφές θεωρούμε υπευθύνους την Ν.Δ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, που
διεκδικεί την ιστορία του ΠΑΣΟΚ…..

Αυτοί αποδέχτηκαν και υλοποίησαν τις πολιτικές, που υποτιμούσαν και υποβάθμιζαν τα
έργα υποδομής, χάριν της δήθεν ανάπτυξης, που βόλευε τους κεφαλαιοκράτες - τα
μονοπώλια και τα σχέδια τους.

Αυτοί αποδέχτηκαν και υλοποίησαν τις πολιτικές της Ε.Ε, που επέβαλε σε κάθε
δραστηριότητα του δημοσίου την λογική κόστους οφέλους και θεωρούσε μη επιλέξιμα έργα
τα αντιπλημμυρικά.

Αυτοί παρουσιάζουν την κλιματική αλλαγή σαν αποτέλεσμα γενικά της ανθρώπινης
δραστηριότητας, αποκρύπτοντας την ξεχωριστή επίδραση της αυξανόμενης
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Στην πραγματικότητα αδιαφορούν για το περιβάλλον και ετοιμάζονται να ανοίξουν νέες «
δουλειές » για περισσότερα και μεγαλύτερα κέρδη στα μονοπώλια.

Σε αυτή την λογική, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ προσπαθούμε να ενημερώσουμε και
κινητοποιήσουμε τον λαό….. Προσπαθούμε να παρέμβουμε σε όσα συζητούνται στα
όργανα της Περιφέρειας και των Δήμων αποσκοπώντας να διασφαλίσουμε ότι καλύτερο
για τον λαό και τον τόπο.

Επίσης πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κος Μπερμπερής Μωυσής
ζήτησε να καταγραφούν στο πρακτικό τα παρακάτω θέματα της ΣΤΕΡΕΑΣ

ΥΠΕΡΟΧΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Θα ήθελα κατ αρχάς να καλωσορίσω το νέο πρόεδρο της επιτροπής περιβάλλοντος του
κο Κυρμανίδη και να του ευχηθώ για μια δημιουργική θητεία και για μια γόνιμη συνύπαρξη
μας στα πλαίσια του διακριτού θεσμικού μας ρόλου….



Θέλω στη συνέχεια να εκφράσω τη λύπη μου πρώτα και κύρια για τις απώλειες
ανθρώπων στις δυο πρόσφατες θεομηνίες αυτής της 9ης Αυγούστου στην Εύβοια , καθώς
και την πιο πρόσφατη αυτή του Ιανού κύρια στη Φθιώτιδα.
Επίσης θέλω να εκφράσω την αγωνία μου για την καταστροφή ιδιωτικών περιουσιών και
έργων υποδομής
Το πρόβλημα πλέον είναι διαρκές και έντονο
Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και σε συνδυασμό με τις ελλειπείς υποδομές
προστασίας καθίσταται έντονα απειλητική
Με χαρακτηριστική παραδοξότητα αυτή της Θεσσαλίας όπου μέχρι 18/9 είχαμε την
απόλυτη ανομβρία και την επομένη τις καταστροφικές πλημμύρες
Είναι ένα θέμα που προσφέρεται για αναζήτηση πολιτικών ευθυνών κριτικής και
δημιουργικών προτάσεων ,όχι όμως για επικοινωνιακή εκμετάλλευση ,πόσο μάλλον για
τυμβωρυχία
Και έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις απ το πρόσφατο παρελθόν ,διανθισμένες
μάλιστα και με επιστημονοσύνη στην υπηρεσία μικροκομματικών σκοπιμοτήτων
Έχω την αίσθηση ότι στις τεχνικές διαπιστώσεις για το πρόβλημα υπάρχει μια
καθολικότητα ,άρα πλέον είναι σκόπιμο και εφικτό να χαράξουμε και ως περιφερειακή
κοινότητα νέες πολιτικές με προσανατολισμό την περιβαλλοντική προστασία και τη
δημιουργία υποδομών με προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα
Προτεραιότητα έχει η πρόληψη και οι πυροσβεστικές παρεμβάσεις έπονται
Σήμερα που κουβεντιάζομαι επείγει η ουσιαστική αρωγή προς τους πληγέντες ώστε να
μπορέσουν να ορθοποδήσουν είτε ως ιδιώτες, είτε ως επαγγελματίες
Και στην Εύβοια απ όσο μαθαίνω 50 μέρες μετά τις πλημμύρες υπάρχουν ακόμα πολλές
πληγές ανοικτές και οι όποιες πενιχρές οικονομικές ενισχύσεις πνίγονται στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας
Να ακολουθήσουν νέες πολιτικές προγραμματισμού και υλοποίησης έργων που θα
στραφούν κύρια στην προστασία έναντι της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών
καταστροφών, για να αποφύγουμε στο μέλλον και στο μέτρο του εφικτού παρόμοιες
καταστάσεις η ίσως και χειρότερες
Έχουμε δε και ως επιτροπή ευθύνη στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου να αναδείξουμε
προβλήματα να προτείνουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις η και να αποτρέπουμε
καταστροφικές πρακτικές ,για μια ουσιαστικά βιώσιμη πολιτική ανάπτυξης.
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕ

Με αφορμή το θέμα και επειδή στη συνέχεια ακολουθούν και άλλα ομοειδή θα ήθελα να
κάνω μια συνολικότερη πολιτική αναφορά σχετικά με τις ΑΠΕ και χωρίς να μπω σε
τεχνικές λεπτομέρειες
Μας απασχόλησε ως κοινωνία αλλά και ως επιτροπή στο παρελθόν και θαρρώ πως πολύ
πιο έντονα θα μας απασχολήσει στο μέλλον η πράσινη ενέργεια γι αυτό και νομίζω πως
κάποιες θέσεις η και πρακτικές πρέπει να γίνουν ει δυνατόν σαφέστερες
Υπάρχει σχεδόν καθολική αποδοχή αναφορικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
και την ευθύνη του CO2 σε αυτή τη διαδικασία.
Επίσης σχεδόν συνολικά και τώρα αλλά και παλιότερα ευαγγελιζόμαστε την ανάγκη
απεξάρτησης απ τον ρυπογόνο άνθρακα και τη στροφή στην πράσινη ενέργεια
Επιμέρους διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν μόνο η με τεχνικά θέματα η με ιδεολογικά
ζητήματα για τους φορείς υλοποίησης και ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής ενέργειας
Στην Ευρώπη και στη χώρα μας έχουν τεθεί συναποδεχτεί στόχοι μείωσης των ρύπων και
αλλαγής του ενεργειακού μείγματος.



Εδώ μάλιστα έχουν τεθεί και προθύστεροι στόχοι έναντι των υποχρεώσεων μας ,όπως η
βίαια απολιγνιτοποίηση και χωρίς μέριμνα για μια ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή.
Το περιφερειακό μας συμβούλιο με μεγάλη πλειοψήφια αποφάσισε και ορθώς κατά τη
γνώμη μου να αφουκράζεται σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών
αναφορικά με ζητήματα εγκατάστασης ΑΠΕ.
Εχουμε βέβαια και πολλές περιπτώσεις διχογνωμίας στις τοπικές κοινωνίες και τους
φορείς με ότι αυτό συνεπάγεται για τα περαιτέρω.
Εχει βέβαια παρατηρηθεί τελευταία , κυρίως σε θέματα εγκατάστασης ανεμογεννητριών
οτι οι τοπικές κοινωνίες και όπως αυτές συλλογικά εκφράζονται να είναι σχεδόν καθολικά
απέναντι.
Όπου παρατηρούνται φαινόμενα ανά την επικράτεια τα γνωμοδοτικά όργανα να
αρνούνται ,οι αποκεντρωμένες διοικήσεις η το υπουργείο να αδειοδοτούν ερήμην και οι
κατασκευές να ξεκινούν συνοδεία των ΜΑΤ.
Δεν γίνεται να πορευτούμε έτσι, γιατί το ενεργειακό μέλλον είναι μακρύ.
Έχει κατά την άποψη μου να κάνει με διάφορους λόγους ,πρώτα και κύρια με λαθεμένο
χωροταξικό σχεδιασμό με ελλειπή διαβούλευση αλλά και με λειψή ενημέρωση ,όπως
βέβαια και με ισχνά οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές κοινότητες
Επειδή αν συνεχίσει έτσι και το ρόλο των γνωμοδοτικών οργάνων ακυρώνουμε και
κοινωνικές συγκρούσεις δημιουργούνται και το αποτέλεσμα τίθεται υπό αίρεση νομίζω ότι
απαιτείται άμεσα η χάραξη μιας νέας κεντρικής πολιτικής σχεδιασμού και μεθοδολογία
υλοποίησης.
Ένας νέος λοιπόν χωροταξικός σχεδιασμός με βάση τους κανόνες της επιστήμης την
ισόρροπη κατανομή των ενεργειακών πάρκων,τις παραγωγικές περιβαλλοντικές και
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, όπως και με εξαντλητικό διάλογο με την κοινωνία
για μια ουσιαστικά βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
Όπως επίσης και με την υπερπροσφορά ΑΠΕ και στο δεκαπλάσιο των στόχων της
ζήτησης.
Μέχρι τότε ας αφουγκραστούμε τις τοπικές κοινωνίες όπως αυτές εκφράζονται κύρια μέσα
απ τα εκλεγμένα όργανά τους καθώς βέβαια και περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς
και αναλογικά με το ειδικό τους βάρος και χωρίς βέβαια να απεμπολούμε την αυτονομία
του ρόλου μας…
Η καθολική άρνηση είναι μια προσωρινά λυτρωτική λύση για τους εμπλεκόμενους
θεσμικούς,μεσομακροπρόθεσμα όμως ατελέσφορη.
Είναι ένα θέμα που τα επόμενα χρόνια θα το έχουμε διαρκώς μπροστά μας και μάλιστα
κλιμακούμενο σε ένταση ,γι αυτό ίσως απαιτούνται σαφείς κανόνες και μια πιο ξεκάθαρη
ενεργειακή πολιτική.
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΦ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 22 / 07/ 2020.
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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. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα



την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Βελτίωση
της ΠΕΟ Λαμίας - Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ.Σώζοντα ” ,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.
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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. Τερζή
Αντώνη 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) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε
θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στην θέση «Καλόγηρος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου
Λοκρών Νομού Φθιώτιδας που προέρχεται από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας
80στρεμμάτων, στην θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού
Φθιώτιδας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε σκόπιμο και
αναγκαίο να επανεξετασθούν οι προσδιορισμένες περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών
( ΠΑΥ ) και η κατηγοριοποίηση τους ώστε να προστατεύεται καλύτερα το περιβάλλον, το
δικαίωμα του λαού να απολαμβάνει ελεύθερα τις ακτές και η ελεύθερη αλιεία.
Σε αυτή την βάση σαν Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλουμε να επανεξετάσουμε την
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για το
Χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), περιορίζοντας την παραχώρηση ανεξέλεγκτα στην χρήση του
ιδιωτικού τομέα δημόσιας περιουσίας.
Κρίνουμε, επίσης, αναγκαίο τον έλεγχο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στις χερσαίες
περιοχές για την υποστήριξη της λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση….. Δεν εξηγείται επαρκώς η επιδιωκόμενη διάσπαση της
υπάρχουσας εγκατάστασης και η αλλαγή θέσης των κλωβών…..
Δεν γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα εικόνα των χερσαίων εγκαταστάσεων….
Δεν γνωστοποιούν την πυκνότητα των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών στην
συγκεκριμένη περιοχή, που κατά την εκτίμηση μας είναι μεγάλη…..
Για αυτούς τους λόγους…. 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. Τερζή
Αντώνη 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 για την ίδρυση
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στην θέση «Λάρμες»,
Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας που προέρχεται από διάσπαση



υφιστάμενης μονάδας 80 στρεμμάτων, στην θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του
Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
Α.Ε.»,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Πρόκειται για συνέχεια του προηγούμενου θέματος
της ημερήσιας διάταξης….
Σχετίζεται με το που θα πάει το δεύτερο κομμάτι της διασπώμενης υδατοκαλλιέργειας των
80 στρεμμάτων….
Στην βάση που προαναφέρουμε…. 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 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) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 25,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Σπαρτιά - Μαυροβούνι ΄΄
των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας
αντίστοιχα,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την
προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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. Τερζή
Αντώνη καθώς και το με αριθμ. : 16555/22.09.2020 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, με το
οποίο ζήτησε την αναβολή της συζήτησης, 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) Φωτοβολταικού (Φ/Β) Σταθμού Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 20 MW της εταιρείας "HELIOTHEMA ENERGY SINGLE
MEMBER S.A στη θέση << ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ >> του Δήμου Θηβαίων στο
Ν.Βοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προηγούμενο
θέμα της ημερήσιας διάταξης….. 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. Τερζή
Αντώνη 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) κατασκευής νέου κτιρίου, κέντρου αποθήκευσης και
διανομής της εταιρείας JUMBO AEE στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας,σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:
1. Το Γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Θήβας χαρακτηρίζει την περιοχή, που ζητείται για
επέκταση γεωργική…..

2. Η ζητούμενη παρέμβαση βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής της Υλίκης……
Βέβαια, τα παραθυράκια της νομοθεσίας αξιοποιούνται για να εξυπηρετηθεί τα μονοπώλια
και τους μεγαλοεπιχειρηματίες…..
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε διαφορετική αντίληψη και 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. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. Ζαράκων΄΄ στο Δήμο
Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για χρήσιμο έργο….Κοινωνικά αναγκαίο.
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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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. Τερζή



Αντώνη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα
επεξεργασίας Βοθρολυμάτων και Λυμάτων (Μ.Ε.Β.Λ.) Δ.Ε ΔΥΣΤΙΩΝ ( Πετριές)΄΄ στο Δήμο
Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας ,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Πρόκειται για χρήσιμο έργο….Κοινωνικά αναγκαίο.
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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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. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. : 150/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ, 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας ) και 1 λευκό του (κου
Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
λατομείου μαρμάρου του ΄΄ Παπαδάκη Βασιλείου ΄΄ στη θέση << Χούνη>> Τ.Κ. ΑΓ Άννας,
Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Η τοπική Κοινότητα της Αγίας Άννας και το Δημοτικό
Συμβούλιο Λειβαδιάς έχουν τοποθετηθεί, ομόφωνα, αρνητικά στην Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρου, στη θέση << Χούνη>> Τ.Κ.
ΑΓ Άννας, Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων.
Σε αυτή την βάση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-preηsence΄΄ συμμετείχαν στη
συζήτηση : Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Πούλου Γιώτα, ο κος Κόλλιας Λουκάς
εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελικωνίων , ο κος Κεφαλάς Αναστάσιος εκπρόσωπος της
Eπιτροπής κατοίκων Αγίας Άννας, η κα Καντά Χρυσάνθη πρόεδρος του Συλλόγου
Ελικωνίων, καθώς επίσης και οι: κ.κ. Κωσταντόπουλος, Καραπιδάκης Λευτέρης,
Κασιμάτης - Δικηγόρος, και η κα Καμαρίτη Αθηνά - Περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωποι της
εταιρείας, και τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα της νέας μελέτης που έρχεται να
καλύψει τα κενά των αποφάσεων του ΣΤΕ.

ΘΕΜΑ 11ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης καθώς και την α) αριθμ. : 145/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λεβαδέων, β) το απο 28/08/2020 έγγραφο των συλλόγων ΄΄΄Ανεμόμυλος΄΄,
΄΄Ελικώνας & Αγώνας΄΄, ΄΄ Επιτροπή κατοίκων Αγίας Άννας΄΄, ΄΄ Η Σφήνα΄΄ , γ) η αριθμ.
696/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Ε΄, δ)το με αριθμ πρωτ:
174659/420/21.09.2020 έγγραφο του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λεβαδειάς 1975 , ε)
το με αριθμ πρωτ: 198053/499/28.09.2020 έγγραφο του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας,
Λεβαδειάς 1975 , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά



πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας και του κου Μπερμπερή
Μωυσή) την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4ΜW της ΄΄ C.N.I. AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε. ΄΄στη θέση << ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ >> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν.
Bοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Με δεδομένη την πάγια θέση μας, που αναπτύσσεται
στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης……
Παίρνοντας υπόψη :

1. Την απόφαση του Δ.Σ Λειβαδιάς και την συζήτηση που έγινε σε αυτό.
2. Την παρέμβαση της πρωτοβουλίας πολιτών Ελικώνα.
3. Την παρέμβαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού

Συλλόγου Ελικώνα.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-preηsence΄΄ συμμετείχαν στη
συζήτηση : η κα Καλογερά Αρχοντούλα, ο κος Βλαχάκης Νικόλαος Προέδρος του ΕΠΟΣ
Μακρακώμης, η κα Περσεφόνη Τσιμάκη εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών Ευρυτανίας,
καθώς επίσης και ο κος Μπαρδάκας Ευστάθιος, εκπρόσωπος της εταιρείας, και
τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα της μελέτης.

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 α) με αριθμ. Πρωτ: 196931/1154/ 25.09.2020 έγγραφό του
Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κου Αριστείδη Τασιού , β) το με αριθμ. Πρωτ:
182419/438/12-8-2020έγγραφο του Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτάνων ΄΄ Ο Άγιος
Νικόλαος΄΄, γ) την αριθμό 1657/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας - Τμήμα
Ε΄, δ) το με αριθμ. Πρωτ: 168300/3475/02.08.2020 έγγραφο της Καλογερά Αρχοντούλας,
ε) την αριθμ. 138/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, στ)
το αρ. πρωτ: 1120/10 26.08.2020 έγγραφο του Ελληνικού Πεζοπορικού- Ορειβατικού
Συλλόγου Μακρακώμης, ζ) το αριθμ.πρωτ: 180153/673/07.09.2020 έγγραφο του
Συλλόγου Κίνηση πολιτών για τη Σωτηρία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος,η) το με αριθμ.
Πρωτ: 183199/3777/10.09.2020 έγγραφο της Καλογερά Αρχοντούλας, θ) το με αριθμ.
Πρωτ: 183265/3779/10.09.2020 έγγραφο της Καλογερά Αρχοντούλας, ι) την απο
16.09.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πεζοπορικού Φυσιοδιφικού
Συλλόγου Καρπενησίου ( Πράξη 19η/16-9-2020), ια) το απο 17.09.2020 έγγραφό της
Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας, ιβ)το απο 17.09.2020 έγγραφό του Συλλόγου
Ερασιτεχνών Αστροπαρατηρητών Ευρυτανίας ΄΄ Άρτεμις΄΄, κ) το αριθμ. Πρωτ: 26/17-9-
2020 επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, λ) το απο 17.09.2020 έγγραφό
του Συλλόγου Απανταχού Αμπλιανιτών ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ΄΄ Άμπλιανης Ευρυτανίας,
μ) το απο 19.09.2020 έγγραφό του Πολιτιστικού Συλλόγου Παπαδιάς Ευρυτανίας, ν) το
απο 20.09.2020 έγγραφό του Ελληνικού Σχολείου Προυσού ξ) το με αριθμ. Πρωτ: 9/21-9-
2020 έγγραφο του Συλλόγου Κρικελλιωτών Ευρυτάνων ΄΄ Ο Άγιος Νικόλαος΄΄, ο) το
αριθμ.πρωτ: 198159/500/28.09.2020 Ψήφισμα των Διοικητικών Συμβουλίων και του ΔΑΣ,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία



γνωμοδοτεί αρνητικά με 8 ψήφους υπέρ και 1 κατά του κου (Βελισσαρίου Αναστάσιου)
για την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 ΜW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΄΄
στη θέση ΄΄Πικροβούνι ΄΄ των Δήμων Μακρακώμης, Καρπενησίου και Σοφάδων στους Ν.
Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη και
ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση - τάχα - της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε
και οι οδηγίες της, που την παραδίδουν στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του
μεγάλου κεφαλαίου.
Στην προέκταση αυτών των πολιτικών, ξέρουμε, πως, η πρακτική των μονοπωλιακών
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, δεν θα σεβόταν το περιβάλλον και την
προστασία του.
Το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους και οι ανταγωνισμοί τους γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπαλεύουμε αυτές τις πολιτικές και τις συνέπειες τους.
Αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της Ε.Ε και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της Ν.Δ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Λέμε ξεκάθαρα πως η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική συνείδηση έχουν
πολιτική διάσταση και ταξικό πρόσημο, μια και είναι σε όλους γνωστό πως αφετηρία όλων
των αρνητικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που ζούμε είναι το
καπιταλιστικό κέρδος.
Σε αυτή την βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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. Τερζή
Αντώνη 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) για την ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής
ραδιοϊσοτόπων για την παραγωγή ραδιοφαρμάκων και για διενέργεια ερευνών, στον τομέα
των διαγνωστικών και θεραπευτικών σκευασμάτων της πυρηνικής ιατρικής της εταιρείας ΄΄
ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ΄΄, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4Β), στο Δήμο Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Τα ραδιοϊσότοπα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για πολλούς
ανθρώπους, κυρίως καρκινοπαθείς….. Κατά την γνώμη μας, πρέπει να παράγονται
αποκλειστικά από δημόσιο φορέα, χωρίς ανάμιξη ιδιωτών επιχειρηματιών…….
Στο επίπεδο της παραγωγής τους, η διασφάλιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
μειώνει καταφανώς την κερδοφορία των ιδιωτικών επιχειρήσεων….
Σε αυτή την βάση….. 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 α) τη αριθμ. Πρωτ: 7357/07.09.2020 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας, β) την αριθμ. 121/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ, 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) και 1 λευκό του (κου
Μπερμπερή Μωυσή) και την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για την ανανέωση - τροποποίηση (επέκταση από 3 στρέμματα σε 10 στρέμματα
και εκσυχρονισμός) υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια), δυναμικότητας 40
τον/έτος, στην θέση «Άγιος Ιωάννης», του Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας, του Μίλεν
Αραμπατζίεβ,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Επειδή η εισαγόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) προτείνει σημαντική αύξηση των αξιοποιούμενων στεμμάτων, χωρίς
να αναφέρεται στις συνθήκες που η προυπάρχουσα εγκατάσταση, των 3 στρεμμάτων,
λειτουργούσε…… Δεν σημειώνει πως δημιουργούσε προβλήματα στην ελεύθερη αλιεία,
δεν ευνοούσε την χρήση του αιγιαλού από τους κατοίκους της περιοχής και ρύπαινε το
περιβάλλον.
Εφόσον η Τοπική Κοινότητα και ο Δήμος Στυλίδας έχουν ήδη εκφράσει, ομόφωνα,
αρνητική άποψη…….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 72

ΘΕΜΑ 15ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος
0,990MW, απο την ΄΄ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΤΗΜΑ΄΄ του
Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: 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 ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
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.



Δεν θεωρούμε αξιόπιστο τον έλεγχο της μεθόδου καύσης….. Δεν ξέρουμε τι καίνε και πως
προφυλάσσουν το περιβάλλον από τα προϊόντα της καύσης.
Για κανένα λόγο μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενιαίο κεντρικό
σχεδιασμό και ουσιαστικό έλεγχο …… ύστερα από επιλογή κάποιου επιχειρηματία.
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, της Ν.Δ
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, Συμφωνούμε με την εισήγηση, που είναι
αρνητική.
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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 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 10 MW της εταιρείας "HELIOTHEMA ENERGY SINGLE
MEMBER S.A στη θέση << KOYKIA >> του δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας,σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι:Με δεδομένη την πάγια θέση μας, που αναπτύσσεται
στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης……
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. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. : 141/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ, 1 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας) και 1 λευκό του (κου
Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο βιοαέριο ισχύος
0,999ΜW , με χρήση βιομάζας και αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, απο την ΄΄
AGROMEG IKΕ ΄΄ στη θέση «ΦΛΩΚΑ », Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας Ν.
Βοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: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 ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου.
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.
Δεν θεωρούμε αξιόπιστο τον έλεγχο της μεθόδου καύσης….. Δεν ξέρουμε τι καίνε και πως
προφυλάσσουν το περιβάλλον από τα προϊόντα της καύσης. Για κανένα λόγο μια τέτοια
δραστηριότητα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό και ουσιαστικό
έλεγχο …… ύστερα από επιλογή κάποιου επιχειρηματία.
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, της Ν.Δ
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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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12.20 μ.μ. και συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας Πατσιούρας Γεώργιος Αλεξοπούλου Δέσποινα

Αναγνώστου Μαρία

Αποστολόπουλος Κων/νος

Βελισσαρίου Αναστάσιος

Καραβασίλη Ιουλία

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

Κούκουζας Ευάγγελος

Μπερμπερής Μωυσής
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