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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 24 Ιουνίου 2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄, 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.: 127635/298/16-06-2021 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 27 / 05/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄
Αναβάθμιση Αλιευτικού Λιμένα Ν. Αρτάκης ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Λιμένας
Αμαρύνθου, Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας ΄΄ .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του οδικού έργου : ΄΄
Βελτίωση της εθνικής οδού Λαμίας - Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως
έξοδο Μακρακώμης, Νομού Φθιώτιδας΄΄.
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΄ Αριθ. 145504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : ΄΄
Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), Τμήμα Μακρυχώρι - Λαμία΄΄, ως προς τα έργα
διευθέτησης στα ρέματα Δριμαρόρεμα και Πλατάνα Νομού Φθιώτιδας΄΄ .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κέντρου αποθήκευσης
& διανομής προιόντων της ΄΄ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση << Λιμάρια >> Τ.Κ. Αγ. Θωμά ΔΕ
Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση νέου 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 << ΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΕΡΕΤΡΙΑ 1104361>> στη θέση <<Ύψωμα
Σκληρό Μαλακώντα >>, του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Κέντρου
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) και Μονάδας παραγωγής Στερεών
Δευτερωγενών Καυσίμων απο στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας ΄΄
ECORECOVERY S.A΄΄ στη θέση << Γύρα ή Κοϊδελές>> της Τ.Κ. Στεφάνης Δήμου
Τανάγρας Π.Ε. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας
παραγωγής χημικών προιόντων της ΄΄ AFCOLIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΄΄ στη θέση ΄΄
ΧΕΡΩΜΑΤΑ ΄΄ Κοινότητας Άρματος ΔΕ Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
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 20,7 MW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΕΤΟΣ Α.Ε.΄΄ στη θέση “Δανιήλ” του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας.
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 16,8 ΜW της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ ΄΄ στη
θέση << Mαύρα Λιθάρια>> των Δήμων Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας και Δελφών
στους Ν. Bοιωτίας και Φωκίδας αντίστοιχα.
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 21 ΜW της εταιρείας ΄΄ ENERCOPLAN
INVESTMENTS A.E ΄΄ στη θέση << Ραχη - Λούτσες - Ζέλιτσα>> του Δήμου Λεβαδέων
στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας, με



φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυρμανίδης
Ηλίας, ενώ μέσω ΄΄zoom΄΄,συμμετείχαν τα μέλη:

κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
κ. Βελισσαρίου Αναστάσιος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κούκουζας Ευάγγελος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική τακτικό μέλος
κ. Πατσιούρας Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ. ,αναπληρωματικό μέλος

Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κα Αναγνώστου Μαρία η οποία και δεν
αντικαταστάθηκε και το τακτικό μέλος της επιτροπής κα Καραβασίλη Ιουλία η οποία
αντικαταστάθηκε απο το αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής κο Χρονά Αναστάσιο.

στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε μέσω της πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄, 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 ο κος Χρονάς Αναστάσιος ζήτησε να
καταγραφεί στο πρακτικό το παρακάτω θέμα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην διάρκεια προηγούμενων συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουμε
προτείνει για συζήτηση και αντιμετώπιση μια σειρά θέματα, που παραμένουν στο
περιθώριο, χωρίς ποτέ να αντιμετωπισθούν….
Για αυτά τα ζητήματα ζητάμε από τον πρόεδρο και την Περιφερειακή Αρχή να
αποσαφηνίσουν τις προθέσεις τους.
Ζητάμε να μας δηλώσουν…αν και πότε πρόκειται να συζητηθούν.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 24 / 06/ 2021.
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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 κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά του ( κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αναβάθμιση Αλιευτικού Λιμένα Ν.
Αρτάκης ΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι:

1. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για την σκοπιμότητα του έργου….Κατά την άποψή μας
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση και τον ελλιμενισμό μεγαλύτερων τουριστικών
σκαφών και όχι αλιευτικών πλοιαρίων και λέμβων….Δεν αποκλείονται σκέψεις και
σχέδια ακόμη και για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων….. Πρόκειται για την
δημιουργία προϋποθέσεων ώστε το λιμάνι της Αρτάκης να λειτουργήσει σαν μόνιμο
αγκυροβόλιο μεγάλων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και προοπτικά να
ιδιωτικοποιηθεί.

2. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην συγκεκριμένη μελέτη….
 Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων

τόσο από τα εξυπηρετούμενα σκάφη, όσο και από την λειτουργία του
χερσαίου χώρου.

 Δεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος στην περιοχή του βόρειου Ευβοϊκού που θα
χρησιμοποιείται για την απόρριψη των αποβλήτων από τις εργασίες
αναβάθμισης του Λιμένα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα είναι ο ίδιος με
αυτόν που καταλήγουν τα απόβλητα της ΛΑΡΚΟ.

Με αυτή την επιχειρηματολογία….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.
Σημειώνουμε, τέλος την ανάγκη έκφρασης γνώμης από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου,
Τοπικής Κοινότητας και άλλων κοινωνικών φορέων της περιοχής.
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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 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά του ( κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Λιμένας Αμαρύνθου, Δήμου Ερέτριας Ν.
Ευβοίας ΄΄ , σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι:

1. Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για την σκοπιμότητα του έργου….Κατά την άποψή μας
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση και τον ελλιμενισμό μεγαλύτερων τουριστικών
σκαφών και όχι αλιευτικών πλοιαρίων και λέμβων….Δεν αποκλείονται σκέψεις και
σχέδια ακόμη και για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων….. Πρόκειται για την
δημιουργία προϋποθέσεων ώστε το λιμάνι της Αρτάκης να λειτουργήσει σαν μόνιμο
αγκυροβόλιο μεγάλων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και προοπτικά να
ιδιωτικοποιηθεί.

2. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην συγκεκριμένη μελέτη….
 Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων από

τα εξυπηρετούμενα σκάφη.



 Δεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος που θα χρησιμοποιείται για την απόρριψη
των αποβλήτων από τις εργασίες αναβάθμισης του Λιμένα. Με αυτή την
επιχειρηματολογία….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Σημειώνουμε, τέλος την ανάγκη έκφρασης γνώμης από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου,
Τοπικής Κοινότητας και άλλων κοινωνικών φορέων της περιοχής.
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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

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του οδικού έργου : ΄΄
Βελτίωση της εθνικής οδού Λαμίας - Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως
έξοδο Μακρακώμης, Νομού Φθιώτιδας΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι:
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων με σκοπό την
βελτίωση τμήματος της Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενήσι, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος,
από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης, που φτιάχτηκε πριν λίγα χρόνια….
Με βάση, όπως η ίδια η ζωή αποκάλυψε, μια μελέτη – κατασκευή σοβαρά προβληματική.
Χρόνια περνούσαμε από τον συγκεκριμένο δρόμο και δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε,
λογικά, το τι εξυπηρετούσε η αυστηρά προσδιορισμένη μονή λωρίδα κυκλοφορίας ,σε
κάποια διαστήματα και το λειψό πλάτος ενός τέτοιου δρόμου, που έπρεπε να έχει δύο
λωρίδες κυκλοφορίας και φυσικά καλή λειτουργική σύνδεση με το Κέντρο Υγείας…..
Σήμερα είναι όλα ξεκάθαρα…. Ήταν η μελέτη κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος
ελλιπής και προβληματική και τώρα συμπληρώνεται…..
Η προσπάθεια που γίνεται τώρα διορθώνει ένα σοβαρό λάθος του παρελθόντος, αλλά δεν
μπορεί και δεν πρέπει να συγκαλύψει τις συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν.
Με αυτή την λογική….. ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη.
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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

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της
υπ΄ Αριθ. 145504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : ΄΄
Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), Τμήμα Μακρυχώρι - Λαμία΄΄, ως προς τα έργα
διευθέτησης στα ρέματα Δριμαρόρεμα και Πλατάνα Νομού Φθιώτιδας΄΄ , σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Αφορά υδραυλικά – αντιπλημμυρικά έργα
προκειμένου να διασφαλιστεί ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και η ευρύτερη περιοχή επιρροής
του από φαινόμενα πλημμύρας.
Δεν έχουμε αντίρρηση.



Διερωτόμαστε όμως γιατί αυτά τα έργα δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχή….. Γιατί
αναγκαστήκαμε τις συνέπειες των γνωστών πλημμυρών στην περιοχή Λειανοκλαδίου και
Γραμμένης, το περυσινό Φθινόπωρο .
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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. : 9491/2021 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κέντρου αποθήκευσης &
διανομής προιόντων της ΄΄ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση << Λιμάρια >> Τ.Κ. Αγ. Θωμά ΔΕ
Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Bοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Αφορά τροποποιήσεις και επεκτάσεις σε
υφιστάμενες εγκαταστάσεις…..
Εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες….. Δεν
έχουμε αντίρρηση.
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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 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά του ( κου Χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση νέου 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 << ΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ -
ΕΡΕΤΡΙΑ 1104361>> στη θέση <<Ύψωμα Σκληρό Μαλακώντα >>, του Δήμου Ερέτριας Ν.
Ευβοίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος 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.
Αφορά τοποθέτηση κεραιών και την από κοινού χρήση τους με τις εταιρείες WIND &
COSMOTE…..
Αφορά καμπίνα μηχανημάτων και 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 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. : 45/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Κέντρου
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) και Μονάδας παραγωγής Στερεών
Δευτερωγενών Καυσίμων απο στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας ΄΄
ECORECOVERY S.A΄΄ στη θέση << Γύρα ή Κοϊδελές>> της Τ.Κ. Στεφάνης Δήμου
Τανάγρας Π.Ε. Bοιωτίας,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: H περιοχή του έργου διοικητικά ανήκει στην
Τοπική Κοινότητα Στεφάνης της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Π. Ε.
Βοιωτίας… Φαίνεται πως είναι εκτός ορίων των οικισμών…..
Η δραστηριότητα έχει ήδη εγκατασταθεί εντός υφιστάμενου κτιρίου, σε ιδιόκτητο ακίνητο
της εταιρίας, που ήδη λειτουργεί….
Σημειώνουμε, ακόμη, πως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από δημόσιο φορέα η τήρηση των
όρων και η παρακολούθηση των ζητημάτων που επισημαίνει η εισήγηση της υπηρεσίας.
Πριν καταλήξουμε επί της μελέτης, θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την συνεννόηση με το
Δημοτικό Συμβούλιο και την Τοπική Κοινότητα, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη
παραπόνων από την μέχρι σήμερα λειτουργία της εγκατάστασης.
Σε αυτή την λογική…… Αν επιμείνετε….. Θα ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.
Εφόσον συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο….. 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
καθώς και την αριθμ. : 44/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής
χημικών προιόντων της ΄΄ AFCOLIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΧΕΡΩΜΑΤΑ ΄΄
Κοινότητας Άρματος ΔΕ Τανάγρας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Πρόκειται για επιχείρηση, που ήδη λειτουργεί…..
Σημειώνουμε, ακόμη, πως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από δημόσιο φορέα η τήρηση των
όρων και η παρακολούθηση των ζητημάτων που επισημαίνει η εισήγηση της υπηρεσίας.
Πριν καταλήξουμε επί της μελέτης, θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την συνεννόηση με το
Δημοτικό Συμβούλιο και την Τοπική Κοινότητα, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη
παραπόνων από την μέχρι σήμερα λειτουργία της εγκατάστασης.
Σε αυτή την λογική…… Αν επιμείνετε….. Θα ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.
Εφόσον συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο….. Δεν έχουμε αντίρρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 93



ΘΕΜΑ 10ο: 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

αρνητικά για την έγκριση έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της
εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.΄΄ στη θέση “Δανιήλ” του Δήμου Δελφών στο Ν.
Φωκίδας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση 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 και του μεγάλου κεφαλαίου, 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 Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
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 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 ΜW της εταιρείας ΄΄
EAST PV ΜΑΕ ΄΄ στη θέση << Mαύρα Λιθάρια>> των Δήμων Διστόμου - Αράχοβας -
Αντίκυρας και Δελφών στους Ν. Bοιωτίας και Φωκίδας αντίστοιχα.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση 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 και του μεγάλου κεφαλαίου, 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 Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 την αριθμ. : 38/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 ΜW της εταιρείας ΄΄
ENERCOPLAN INVESTMENTS A.E ΄΄ στη θέση << Ραχη - Λούτσες - Ζέλιτσα>> του
Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση 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 και του μεγάλου κεφαλαίου, 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 Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων της
περιοχής ……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις 11.20 π.μ. και συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας Αποστολόπουλος Κων/νος Αλεξοπούλου Δέσποινα

Βελισσαρίου Αναστάσιος

Κούκουζας Ευάγγελος

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλικής

Μπερμπερής Μωυσής

Πατσιούρας Γεώργιος

Χρονάς Αναστάσιος
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