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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2, 
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 5 Νοεμβρίου   2020 , ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 10:30 π.μ. με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄, 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.: 227957/584/30-10-2020  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 7ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  29 / 10/ 2020.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης 
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της εταιρείας ΄΄ ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΖΑΓΑΡΑΣ >>  των  Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου - 
Θεσπιέων  στο Ν. Bοιωτίας.
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-presence΄΄, 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-presence΄΄ συμμετείχαν τα 
μέλη:

 
κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Π.Σ. , αναπληρωματικό 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. , τακτικό μέλος

Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κα  Αναγνώστου Μαρία, η οποία  αντικαταστάθηκε  
από το αναπληρωματικό μέλος  κ.  Γαλάνη Κωνσταντίνο.



παραβρέθηκε επίσης στη συνεδρίαση ο κ. Βούλγαρης Αντώνιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος της παράταξης ΄΄ Ελεύθερη Στερεά ΄΄ μέσω  της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄ ο 
οποίος τοποθετήθηκε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

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 
καταγραφούν στο πρακτικό τα παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην σημερινή συνεδρίαση, που θέτετε για συζήτηση μόνο ένα θέμα, θα μπορούσαμε να 
συζητήσουμε και άλλα ζητήματα…. που έχουμε θέσει σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, από την 
προηγούμενη συνεδρίαση:
• 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.

Θεωρούμε σκόπιμη 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.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
 

ομόφωνα

 ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της  29 / 10/ 2020. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  99

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος μέσω ΄΄e-presence΄΄ συμμετείχαν στη 
συζήτηση: α) ο Δήμαρχος Θηβαίων κος Αναστασίου Γεώργιος εκφράζοντας την  θετική  
άποψη του Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων  επί της μελέτης, για την 
εγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας, β) ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 



Δομβραίνας κος Μπούγιας Κωνσταντίνος, που τοποθετήθηκε θετικά (σύμφωνα με την 
10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δομβραίνας, γ)ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου ΄΄Φιλοπρόοδων Ασκρης  ΗΣΙΟΔΟΣ΄΄  κος  Ιωάννης Πέππας,εκφράζοντας την 
αρνητική άποψη του Συλλόγου που εκπροσωπούσε.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο  πρόεδρος της επιτροπής κος  Κυρμανίδης Ηλίας , ο οποίος 
τόνισε τα εξής:μετά απο ομόφωνη απόφαση  των μελών της  επιτροπής στην 
προηγούμενη συνεδρίαση  αναβάλαμε τη συζήτηση της μελέτης του έργου, σύμφωνα με το  
αριθμ.πρωτ: :19451/27.10.2020 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων, με το οποίο ζήτησε την 
αναβολή  προκειμένου να συνεδριάσει για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Σήμερα με την παρουσία  (μέσω ΄΄e-presence΄΄) τόσο του Δημάρχου Θηβαίων κου 
Αναστασίου Γεωργίου, του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Δομβραίνας κου Μπούγια 
Κωνσταντίνου καθώς επίσης και του Προέδρου του Συλλόγου ΄΄Φιλοπρόοδων Ασκρης 
 ΗΣΙΟΔΟΣ΄΄  κου  Ιωάννη Πέππα, εκφράστηκαν οι θέσεις και οι απόψεις όλων των 
φορέων.
Ως εκ τούτου συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω στοιχεία εισηγούμε θετικά την έκδοση 
απόφασης περιβαλλοντικών όρων του έργου σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας.  

ΘΕΜΑ 2ο:  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)την αριθμ. :100/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, β) το με αριθμ. πρωτ:221157/557/22-10-2020 έγγραφο με τις 
απόψεις του συλλόγου ΄΄ Ελικώνιοι περιπατητές΄΄, του συλλόγου ΄΄ Το Κοινόν των 
Βοιωτών΄΄,καθώς και το Ψήφισμά διαμαρτυρίας των κατοίκων της Τοπικής 
Κοινότητας ΄Ασκης, γ) το με αριθμ.πρωτ: :19451/27.10.2020 έγγραφο του Δήμου 
Θηβαίων με το οποίο ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος προκειμένου να 
συνεδριάσει για τη λήψη απόφασης, δ) την αριθμ. :10/2020 απόφαση της Τοπικής 
Κοινότητας Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων, ε) την αριθμ. :41/2020 απόφασητης 
Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου Θηβαίων, στ) το με αριθμ.πρωτ: :19907/04.11.2020 
έγγραφο του Δήμου Θηβαίων, ζ) το με αριθμ.πρωτ:200187/30.10.2020 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος  & 
Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το 
οποίο διευκρινίζεται η χωροθέτηση του αιολικού σταθμού εξ΄ ολοκλήρου στο Δήμο 
Θηβαίων,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει  κατά

πλειοψηφία

 με  6 ψήφους υπέρ, 3 κατά της ( κας Καραβασίλη Ιουλίας, κας Κοροπούλη - Κατσιμίχα 
Βασιλικής, και  του κου Μπερμπερή Μωυσή ) την έγκρισης της μελέτης  Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της 
εταιρείας ΄΄ ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΖΑΓΑΡΑΣ >>  των  
Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων  στο Ν. Bοιωτίας, 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.
Παίρνοντας υπόψη την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου και άλλων μαζικών 
φορέων της περιοχής …… συνεκτιμώντας και τις δεκάδες υπογραφές κατοίκων της 
περιοχής ……… 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η κα Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική ψήφισε αρνητικά τονίζοντας τα εξής: 
1ον Επανερχόμαστε σήμερα για τη λήψη απόφασης της μελέτης κατόπιν αποφάσεων του 
Δήμου Θηβαίων, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν τους κατοίκους και τους φορείς  της 
περιοχής με τις αρνητικές   υπογραφές  που μας έχουν κατατεθεί και δηλώνουν την 
αντιθεσή τους για αυτή την επένδυση.
Λαμβάνοντας υπόψην την αντίθεση των φορέων και με βάση το καλό των πολιτών 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ την έγκριση της ΜΠΕ και συμπαραστέκομαι σε όλους τους πολίτες του 
Νομού Βοιωτίας.
2ον ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜ.  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ , ΕΔΩ ΟΜΩΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
ΦΙΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΝΑΙ 
; ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΟΤΙ ΜΑΣ ΧΑΛΑΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΣΚΕΨΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΑΒΕΙ ΥΠ´ ΟΨΙΝ ΣΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ .
ΕΠΙΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ 
ΕΓΓΕΦΑΛΟΣ ΜΑΣ . 
3ον ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 2/20  ΟΤΙ : ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑ Α4  ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΠΕ . 
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΕΙ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
 ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΣΩΣΤΟ Η ΜΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ 
ΔΥΟ ΤΡΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΕ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ !!!
Η ΜΠΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ  ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ .
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ  ΤΗΝ 
ΕΥΘΥΝΗ  ΦΕΡΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΥΤΟΣ  Η ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ 
 ΕΓΚΡΙΣΗ !!!
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΑΤΟΜΑ ΕΚΕΙ ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟ 4 ΑΤΟΜΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΕΝΩ ΗΣΑΝ ΕΞΙ 
ΤΕΛΙΚΑ . 
ΥΓ  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΛΕΩ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 
ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ 
ΣΤΟ ΔΙΑΤΑΥΤΑ  ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ! 



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 100

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  12.40 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

    Αποστολόπουλος Κων/νος

   Βελισσαρίου Αναστάσιος 

   Γαλάνης Κωνσταντίνος

  Καραβασίλη Ιουλία 

  Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

  Κούκουζας Ευάγγελος

   Μπερμπερής Μωυσής

 

         


