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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  11

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 21 Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα 11:00 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.: 227552/564/13-10-2021  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 10ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  09 / 09/ 2021.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,99932MW της ΄΄ MES
EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΛΑΜΑΝΑ ΄΄  του Δήμου  Λαμιέων στο  Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,5 ΜW της  ΄΄  Α/Π ΣΤΑΥΡΟΣ Ε.Ε. ΄΄ στη θέση
<< Σταυρός Θίσβης >> του  Δήμου Θηβαίων  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 90 MW της ΄΄ MYTIKAΣ
ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΥΤΙΚΑΣ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW της ΄΄ ΦΩΝΗΓΙ
ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΦΩΝΗΣΙ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.



Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  νέου  Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο  πρόσφασης της εταιρείας <<VODAFONE -
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού χρήση  με την εταιρεία  WIND ,  με κωδική
ονομασία  θέσης  <<ΠΑΡΑΛΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΟΥ  ΕΥΒΟΙΑΣ  1005930>>  στη θέση
<<ΚΑΤΑΒΟΛΟΣ >>Τ.Κ. Mετοχίου ,Δ.Ε. Κύμης,του Δήμου  Κύμης -  Αλιβερίου Ν.Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής
μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄Δυτικά Νησίδας
Τσαρούχι ΄΄  του Δήμου  Δελφών,  Ν. Φωκίδας της εταιρείας ΄΄ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού  υδροηλεκτρικού
έργου  (Μ.ΥΗ.Ε)  ισχύος 0,72 MW της εταιρείας  ΄΄ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Α.Ε.΄΄
επι του ρέματος  <<ΔΙΧΑΛΟΡΡΕΜΑ >>  Δ.Ε.  Βαρδουσίων  στο Δήμο  Δωρίδας  Ν.
Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 37,984MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ A.Ε΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 1 (9,996MW)΄΄, ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 2 (8,996MW)΄΄, ΄΄
ΔΟΜΟΚΟΣ 3 (8,996MW)΄΄  και ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 5 (9,996MW)΄΄ Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου
Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 15,994MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ A.Ε΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 7 (5,998MW)΄΄  και ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 8 (9,996MW)΄΄
Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου  Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 14,994MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ
ΓΚΡΟΥΠ A.Ε΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 12 (9,996MW)΄΄  και ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 16
(4,998MW)΄΄ Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου  Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 43,4304 MW της ΄΄ NEW SPES
CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Αετοφωλιά ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν.Φωκίδας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 34,94964MW της ΄΄ NEW SPES
CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Παλάτια ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 19 MW της ΄΄ EDPR  ΕΛΛΑΣ  2 ΄΄ στη
θέση ΄΄ Αετός  ΄΄ Δ.Ε. Γαλαξιδίου  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW της εταιρείας ΄΄ NOCTURA
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε ΄ στη θέση ΄΄ ΜΑΓΟΥΛΑ΄΄  του Δήμου Λαμιέων     Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄Δίκτυο
αποχέτευσης και  εγκατάσταση  επεξεργασίας  λυμάτων  (ΕΕΛ) Εκκάρας ΄΄ στο Δήμο
Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 56,38MW της ΄΄GREEN  MILE  2  MIKE  ΄΄ στη θέση ΄΄
Παλιάμπελο - Μπουγαζι ΄΄ Δ.Ε. Ξυνιάδας του Δήμου  Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου ΄΄ Παραθεριστικός Οικισμός στη θέση ΄΄ Κονταράδες- Πευκιάς - Κάτω
Πευκιάς΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας,
Νήσου Ευβοίας΄΄, της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,802ΜW της΄΄ SMART ENERGY
SOLUTIONS MIKE ΄΄ στη θέση << MΑΛΛΙΑ - ΚΟΤΖΙΑ >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν.
Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,998ΜW της΄΄ PV  SYSTEMS MIKE ΄΄
στη θέση <<ΣΤΕΦΑΝΗ >> Δήμου  Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21,23ΜW της΄΄ SMART ENERGY
SOLUTIONS MIKE ΄΄ στη θέση << Mηλιές >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 45,65ΜW της΄΄ GREEN MILE 1 MIKE ΄΄
στη θέση << Ροκάνι >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 52,294ΜW της΄΄ GREEN MILE 3 MIKE
΄΄ στη θέση << Αγ. Αθανάσιος >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 52,184ΜW της΄΄ GREEN MILE 2 MIKE
΄΄ στη θέση << Ποτάμι - Καπαρέλλι >>Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων  στο Ν.
Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,606 ΜW της΄΄ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΙΚΕ   ΄΄ στη θέση << ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν.
Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30,404ΜW της΄΄ GREEN MILE 3 MIKE
΄΄ στη θέση << ΣΤΕΦΑΝΗ >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,612 ΜW της΄΄ TURBOSOLAR 
Μ.Ι.Κ.Ε   ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,464 ΜW της΄΄ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΙΚΕ   ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >>  του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,974ΜW της΄΄ SOLAR PΑRΚ MIKE ΄΄
στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,93ΜW της΄΄ SOLAR POWER MIKE
΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 28,314ΜW της΄΄ GREEN MILE 3 MIKE ΄΄ στη
θέση << ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΤΖΙΑ >> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 13,5MW της ΄΄ ΛΑΡΥΜΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ   Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψώματα Παπά  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β)σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 23,3864 MW της ΄΄ GREEN
MILE   5  MIKE  ΄΄ στη θέση ΄΄ΣΠΙΘΑ   ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο  Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 ΜW της εταιρείας ΄΄  ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΄΄
στη θέση << Φίχθι>> του  Δήμου Θηβαίων  στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων,
έκτασης 56.513,07τ.μ,  της ΄΄ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΑΕ ΄΄στη θέση << ΜΑΖΑΡΙ>>
Κοινότητας Ελικώνα , Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων  Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,4 ΜW της εταιρείας ΄΄ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΒΕΤΕ΄΄, στη θέση << Δροσερό>> των   Δήμων    Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων  στο
Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12ΜW της  ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΄΄
στη θέση << Τρέπεζα >>  του  Δήμου    Θηβαίων  Ν. Bοιωτίας.



Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

 Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄ και συμμετείχαν τα μέλη:

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας, Πρόεδρος
   κ. Πατσιούρας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
   κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
   κ. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Μπέτσιος Νικόλαος, Π.Σ. ,αναπληρωματικό μέλος
   κ. Κούκουζας Ευάγγελος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
   κ. Καραβασίλη Ιουλία , Π.Σ. , τακτικό μέλος

κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική ,Π.Σ. , τακτικό μέλος

Aπών: Το τακτικό μέλος της επιτροπής κα Αναγνώστου Μαρία η οποία  δεν
αντικαταστάθηκε.

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

   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  το τακτικό μέλος της επιτροπής κος 
Μπερμπερής Μωυσής ζήτησε να καταγραφούν στο πρακτικό τα κάτωθι:

Η σημερινή επιτροπή περιβάλλοντος έχει το δικό της ενδιαφέρον, από την άποψη ότι 33
από τα 37 θέματά της αναφέρονται σε ΑΠΕ, είναι δηλαδή σχεδόν μονοθεματική.
Δεν είναι βέβαια αυτό κάτι το καινούργιο, είναι όμως εντεινόμενο και θα πάρει πιο έντονη
μορφή και στα επόμενα χρόνια.
Σε μια συγκυρία με τις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου και για
διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος, να εκτοξεύονται συμπαρασύροντας
ηλεκτρική ενέργεια αλλά και τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά, η ανάγκη απεξάρτησης
από τον άνθρακα γίνεται πιο επιτακτική.
Με ελεγχόμενους βέβαια ρυθμούς και πρόνοιες και με καθοριστικό το ρόλο της ρυθμιστικής
αρχής ενέργειας, σε μια θεωρητικά απελευθερωμένη πλέον αγορά.
Έχει αρχικά να κάνει αυτή η απανθρακοποίηση  με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας για
περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου και την κλιματική κρίση, αλλά πρωτίστως με τον
περιορισμό των κινδύνων από παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις και την προστασία της
ενεργειακής επάρκειας της χώρας μας και των καταναλωτών την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας μας και την βελτίβση του εμπορικού ισοζυγίου
Αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι κάτι ασύδοτο και χωρίς συγκεκριμένες διαδρομές και
στοχεύσεις αλλά με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κοινωνικό πρόσημο.



Τα εν λόγω σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να διασφαλιστούν μόνο από το αόρατο
χέρι της αγοράς.
Η επικείμενη εντός των ημερών  επί της ουσίας ιδιωτικοποίηση του μοναδικού μέχρι
σήμερα δημόσιουπαρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή της ΔΕΗ, όπως και η πρόσφατη
μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες.
Σε μια στιγμή κατακόρυφης αύξησης των τιμολογίων της ενέργειας, εκτιμούμε ότι τα
παραπάνω ουδόλως μπορούν να υποστηρίξουν, μια λογική που θα ήθελε την ενέργεια ως
κοινωνικό αγαθό.
Περιορίζει δε την δυνατότητα της πολιτείας στην όποια άσκηση φιλολαϊκής και
φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής, την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και την
άσκηση ουσιαστικής εποπτείας επί του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και για μια
ανταγωνιστική οικονομία.
Από την άλλη πλευρά τώρα και όσον αφορά την περιφέρειά μας, η ανάπτυξη ως
μονοκαλλιέργεια των ΑΠΕ, όπως αυτό αποτυπώνεται και στη σημερινή επιτροπή μας,
γεννά διάφορα ερωτηματικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Στερεάς.
Το ότι το σύνολο των επενδύσεων στρέφεται πλέον στις ΑΠΕ, δεν είναι τυχαίο και έχει να
κάνει με συγκεκριμένες προτεραιότητες της πολιτείας, των επιχειρηματικών κινήτρων και
τον βαθμό απόδοσης των επενδύσεων.
Άλλο ένα ανησυχητικό σημείο της εν λόγω κατάστασης, είναι η παντελής απουσία φορέων
κοινωνικής παραγωγής, δηλαδή ΝΠΔΔ, είτε ενεργειακών κοινοτήτων είτε ακόμα και μικρών
παραγωγών.
Επίσης λείπουν σε μεγάλο βαθμό δράσεις που έχουν να κάνουν με μια γενναία
εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσια και το ιδιωτικό δομικό απόθεμα, αλλά και στις
μονάδες παραγωγής.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάγκη αποδέσμευσης από τα ορυκτά καύσιμα,
πρέπει να παρακολουθήσει συνετά την πραγματικότητα της χώρας μας, με προαγωγή της
ενεργειακής δημοκρατίας και σε ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίας όπως αυτές
θεσμικά εκφράζονται.
Σε αυτό το τσουνάμι των τεχνολογικών εξελίξεων, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να
μείνουμε πίσω. Το θέμα βέβαια δεν είναι απλώς τεχνοκρατικό αλλά πρωτίστως
πολιτικοκοινωνικό και
Κανείς και από θέση ευθύνης δεν μπορεί να είναι απλός παρατηρητής των εξελίξεων, διότι
οι καιροί ου μενετοί…..

Επίσης πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κ. Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε
το λόγο και κατέθεσε την τοποθέτηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η άποψη του Κ.Κ.Ε

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς τα αιολικά πάρκα εμφανίζουν μια επιταχυνόμενη
ανάπτυξη, συναντάμε σαν Κόμμα μια όλο και πιο επίμονη ερώτηση: «Είστε υπέρ ή κατά
της χρήσης της αιολικής ενέργειας;».
Θα θέλαμε λοιπόν από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι δε θεωρούμε σωστή αυτή την
αφηρημένη διατύπωση που εγκλωβίζει την πολιτική τοποθέτηση σ’ ένα γενικόλογο ναι ή
ένα γενικόλογο όχι.
Για το ΚΚΕ η αξιοποίηση κάθε πηγής ενέργειας (και πιο σωστά ο βαθμός αξιοποίησης
κάθε πηγής ενέργειας) εξετάζεται με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια.



Εξετάζουμε δηλαδή την ορθότητα κάθε λύσης με γνώμονα το αν ανταποκρίνεται στις
διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες.
Εξετάζουμε αν η λύση που προτείνεται :
 Διασφαλίζει φθηνό ρεύμα και γενικότερα φθηνό ενεργειακό προϊόν για το λαό.
 Συμβάλλει στην αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας.
 Αναβαθμίζει την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων στον ενεργειακό

τομέα καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
 Οδηγεί στη διεύρυνση των εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων και

δικαιωμάτων των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα.
 Εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και ευσταθές σύστημα ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα

μας.
 Αξιοποιείται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών και εγχώριων βιομηχανικών

κλάδων.
Η απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να δοθεί με μια τεχνοκρατική, δήθεν
ουδέτερη επιστημονική προσέγγιση.
Πρόκειται, για ζήτημα βαθύτατα πολιτικό….. Αφορά σε τελευταία ανάλυση την πολιτική
απάντηση στα ερωτήματα:
 Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της

ενέργειας;
 Με ποιο βασικό κριτήριο επιλέγεται η τεχνολογία, το μέγεθος, η χωροθέτηση κάθε

λύσης, δηλαδή γίνεται με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος ή την ικανοποίηση των
διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών;


ΠΡΟΤΑΣΗ

Σχετικά με την λειτουργία της Επιτροπής.

Είναι γνωστό πως στις αρχές του επόμενου μήνα προβλέπεται η εκλογή νέων οργάνων
του Περιφερειακού Συμβουλίου….. Του προεδρείου, της  Οικονομικής Επιτροπής, της
Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Εργασίας.
Παρότι γνωρίζουμε πως η νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης έχει διαμορφώσει τους
συσχετισμούς δυνάμεων, που την βολεύουν και επίμονα προσπαθεί να ελέγξει την
λειτουργία τους, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των πολιτικών της επιλογών…..
Θεωρούμε πολιτικά αναγκαίο, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και για την ολοκληρωμένη
ενημέρωση του λαού, την πραγματοποίηση απολογιστικών συνεδριάσεων όλων των
Επιτροπών.
Θεωρούμε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο λαός της  περιοχής πρέπει να έχουν
σαφή γνώση των εξελίξεων γύρω από την διαχείριση των ζητημάτων της Περιφέρειας…..
Για τον ρόλο της στην εξειδίκευση και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, που την
εντάσσει στον κρατικό μηχανισμό.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο και η νέα Επιτροπή Περιβάλλοντος οφείλουν να γνωρίζουν τις
όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων του λαού και του τόπου.
Με αυτή την πολιτική λογική, ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, προτείνουμε να γίνει ειδική
συνεδρίαση για αυτό το θέμα…… Προτείνουμε ο απολογισμός πεπραγμένων της
Επιτροπής Περιβάλλοντος να διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν την εκλογή
του νέου οργάνου.
Τέλος ζητάμε να τεθεί η συγκεκριμένη πρόταση μας σε ψηφοφορία, σε αυτή την
συνεδρίαση.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης



ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της  09 / 09/ 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  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
19,99932MW της ΄΄ MES EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΛΑΜΑΝΑ ΄΄  του Δήμου
Λαμιέων στο  Ν. Φθιώτιδας, 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 καθώς και α) την αριθμ. : 86/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θηβαίων, β)  το από 01-09-2021έγγραφο με τις απόψεις της Επιτροπής Πολιτών
ΧΩΣΤΙΩΝ-ΣΑΡΑΝΤΙΟΥ τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,5 ΜW της  ΄΄  Α/Π ΣΤΑΥΡΟΣ
Ε.Ε. ΄΄ στη θέση << Σταυρός Θίσβης >> του  Δήμου Θηβαίων  στο Ν. Bοιωτίας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση συνεκτιμώντας και την άποψη Επιτροπής πολιτών από τα Χώστια και το
Σαράντη…..  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  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 90 MW
της ΄΄ MYTIKAΣ ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΥΤΙΚΑΣ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν.
Φωκίδας, 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση 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 : 21/185/19-10-2021 έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW
της ΄΄ ΦΩΝΗΓΙ ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΦΩΝΗΣΙ ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν.
Φωκίδα , 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση 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 η
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

 αρνητικά για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την
περιβαλλοντική  αδειοδότηση  νέου  Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο  πρόσφασης της εταιρείας
<<VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού χρήση  με την εταιρεία  WIND ,
με κωδική  ονομασία  θέσης  <<ΠΑΡΑΛΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΟΥ  ΕΥΒΟΙΑΣ  1005930>>  στη θέση
<<ΚΑΤΑΒΟΛΟΣ >>Τ.Κ. Mετοχίου ,Δ.Ε. Κύμης,του Δήμου  Κύμης -  Αλιβερίου Ν.Ευβοίας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας
της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., το οποίο έχει λάβει άδεια της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Η τροποποίηση αφορά στην αναβάθμιση της διάταξης των κεραιών και στην από κοινού
χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE….. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται και δρόμος για
να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους.
 Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη  ουσιαστικής και

συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση των  υπηρεσιών που καλύπτουν
κοινωνικές ανάγκες, μια και έτσι παραδίνονται ο λαός και η Χώρα στην
εκμετάλλευση των μονοπωλίων…..

 Επειδή θεωρούμε τις τηλεπικοινωνίες κρατική ευθύνη και υποχρέωση.
 Επειδή με την συγκεκριμένη εισήγηση αναγνωρίζονται δικαιώματα και

εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σε μονοπώλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 της κας  (Καραβασίλη Ιουλία ) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε
θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄Δυτικά Νησίδας Τσαρούχι ΄΄  του Δήμου
Δελφών,  Ν. Φωκίδας της εταιρείας ΄΄ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΄΄,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη εταιρεία σε ένα χιλιομετρο
απόσταση έχει άλλη μονάδα, που καταλαμβάνει 77 στρέμματα.
Και όλα αυτά σε μια περιοχή που είναι ήδη αρκετά επιβαρυμένη από εγκαταστάσεις
ιχθυοκαλλιεργειών….
Σε Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών όπου επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, η
επέκταση και  η μετεγκατάσταση….. Επιτρέπεται και η ίδρυση νέων μονάδων, που
προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων στην
ίδια περιοχή με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται η έκταση μίσθωσης και η
δυναμικότητα των αρχικών μονάδων.



Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυξάνεται και έκταση μίσθωσης κατά 10 στρέμματα και η
δυναμικότητα κατά 400 τόνους το χρόνο….
Σε αυτή την βάση 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 κατά

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
μικρού  υδροηλεκτρικού  έργου  (Μ.ΥΗ.Ε)  ισχύος 0,72 MW της εταιρείας
΄΄ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Α.Ε.΄΄ επι του ρέματος  <<ΔΙΧΑΛΟΡΡΕΜΑ >>  Δ.Ε.
Βαρδουσίων  στο Δήμο  Δωρίδας  Ν. Φωκίδας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 κατά

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
37,984MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ A.Ε΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 1 (9,996MW)΄΄, ΄΄
ΔΟΜΟΚΟΣ 2 (8,996MW)΄΄, ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 3 (8,996MW)΄΄  και ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 5 (9,996MW)΄΄
Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου  Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
15,994MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ A.Ε΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 7 (5,998MW)΄΄  και ΄΄
ΔΟΜΟΚΟΣ 8 (9,996MW)΄΄ Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου  Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση 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 κατά



πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
14,994MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ A.Ε΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 12 (9,996MW)΄΄  και ΄΄
ΔΟΜΟΚΟΣ 16 (4,998MW)΄΄ Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου  Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που
επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων
και του μεγάλου κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση 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 η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία



με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 43,4304 MW της
΄΄ NEW SPES CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Αετοφωλιά ΄΄  του Δήμου  Δελφών
Ν.Φωκίδας , 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση 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  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 34,94964MW της



΄΄ NEW SPES CONCEPT Α.Ε.΄΄ στη  θέση ΄΄ Παλάτια ΄΄  του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας
,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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
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) το αριθμ. πρωτ : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΩΚ/672671/479740/7306
/12-12-2019 έγγραφο με τις απόψεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, τα οποία
αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 19 MW της ΄΄
EDPR  ΕΛΛΑΣ  2 ΄΄ στη  θέση ΄΄ Αετός  ΄΄ Δ.Ε. Γαλαξιδίου  του Δήμου  Δελφών  Ν.
Φωκίδας, 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση  συνεκτιμώντας και την γειτνίαση της περιοχής με αρχαιολογικής
σημασίας χώρο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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 κατά

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW της
εταιρείας ΄΄ NOCTURA  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε ΄ στη θέση ΄΄ ΜΑΓΟΥΛΑ΄΄  του Δήμου
Λαμιέων     Ν.Φθιώτιδας. , 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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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. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1 λευκό της κας  (Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΄΄Δίκτυο  αποχέτευσης και  εγκατάσταση
επεξεργασίας  λυμάτων  (ΕΕΛ) Εκκάρας ΄΄ στο Δήμο Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο έργο είναι χρήσιμο
και αναγκαίο και πως εξυπηρετεί την κοινότητα Εκκάρας.
Σημειώνουμε όμως την ανάγκη συμπλήρωσης της μελέτης με συγκεκριμένες εργασίες
διαμόρφωσης και καλής συντήρησης στα ρέματα Μάζη και  Κακκάρας, όπου θα
καταλήγουν επεξεργασμένα υγρά λύματα με κατακρημνίσματα.
Με αυτή την λογική προτείνουμε αναβολή του θέματος και συμπλήρωση της μελέτης…..
Διαφορετικά ΛΕΥΚΟ.
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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 η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 56,38MW της ΄΄GREEN  MILE  2  MIKE
΄΄ στη θέση ΄΄ Παλιάμπελο - Μπουγαζι ΄΄ Δ.Ε. Ξυνιάδας του Δήμου  Δομοκού στο
Ν.Φθιώτιδας, 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  της αγοράς της Ενέργειας, που
επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων
και του μεγάλου κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 18ο: 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  6 ψήφους υπέρ  και 2 λευκά του (  κου Μπερμπερή Μωυσή και του κο Μπέτσιου
Νικόλαου ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου ΄΄ Παραθεριστικός Οικισμός στη θέση ΄΄ Κονταράδες-
Πευκιάς - Κάτω Πευκιάς΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου -
Λίμνης - Αγ. Άννας, Νήσου Ευβοίας΄΄, της Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων, σύμφωνα
με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι: Εφόσον η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας έχει αδυναμία διαχείρισης των υγρών
αποβλήτων του υπό ίδρυση ιδιωτικού παραθεριστικού οικισμού…. Θα πρέπει να
εξασφαλιστεί πως τα υγρά απόβλητα θα διαχειρίζονται σε κάθε σπίτι, με εγκατάσταση και
χρήση συστήματος στεγανών βόθρων ανά κατοικία.
Με αυτή την παρατήρηση και αν δεν έχει αντίρρηση η Τοπική Κοινότητα…. Συμφωνούμε
με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ 19ο: 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. : 133/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,802ΜW της΄΄
SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE ΄΄ στη θέση << MΑΛΛΙΑ - ΚΟΤΖΙΑ >> του Δήμου
Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 20ο: 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. : 142/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,998ΜW της΄΄
PV  SYSTEMS MIKE ΄΄ στη θέση <<ΣΤΕΦΑΝΗ >> Δήμου  Τανάγρας  στο Ν. Bοιωτίας.
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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.



Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 21ο: 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. : 134/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21,23ΜW της΄΄
SMART ENERGY SOLUTIONS MIKE ΄΄ στη θέση << Mηλιές >> του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.



Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 22ο: 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. : 135/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 45,65ΜW της΄΄
GREEN MILE 1 MIKE ΄΄ στη θέση << Ροκάνι >> του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 23ο: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. : 137/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα
αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 52,294ΜW της΄΄
GREEN MILE 3 MIKE ΄΄ στη θέση << Αγ. Αθανάσιος >> του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.



Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 24ο: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  6 ψήφους υπέρ  και 2 αρνητικά της (κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας
Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 52,184ΜW της΄΄ GREEN MILE 2 MIKE ΄΄ στη θέση << Ποτάμι - Καπαρέλλι >>Δ.Ε.
Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση



φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 25ο: 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. : 136/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

αρνητικά για την έγκριση την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,606
ΜW της΄΄ ΑΡΜΟΝΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΙΚΕ   ΄΄ στη θέση << ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   >> του
Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.



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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 26ο: 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. : 144/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

αρνητικά για την έγκριση την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30,404ΜW
της΄΄ GREEN MILE 3 MIKE ΄΄ στη θέση << ΣΤΕΦΑΝΗ >> του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 27ο: 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. : 145/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,612 ΜW της΄΄
TURBOSOLAR  Μ.Ι.Κ.Ε   ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.



Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 28ο: 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. : 143/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,464 ΜW της΄΄
ΑΡΜΟΝΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΙΚΕ   ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >>  του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.



Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 29ο: 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. : 138/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,974ΜW της΄΄
SOLAR PΑRΚ MIKE ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 30ο: 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. : 141/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,93ΜW της΄΄
SOLAR POWER MIKE ΄΄ στη θέση << ΠΥΛΗ >> του Δήμου Τανάγρας  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 31ο: 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. : 140/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 28,314ΜW της΄΄ GREEN
MILE 3 MIKE ΄΄ στη θέση << ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΤΖΙΑ >> του Δήμου Τανάγρας 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 32ο: 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. : 9/112/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λοκρών,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 13,5MW της ΄΄ ΛΑΡΥΜΝΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ   Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Υψώματα Παπά  ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο
Ν.Φθιώτιδας, 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 33ο: 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. : 9/113/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λοκρών,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά



από διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β)σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 23,3864 MW της
΄΄ GREEN    MILE   5  MIKE  ΄΄ στη θέση ΄΄ΣΠΙΘΑ   ΄΄  του Δήμου  Λοκρών στο
Ν.Φθιώτιδας, 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 34ο: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  4 ψήφους υπέρ, 2 αρνητικά της (κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) και 1 λευκό του (κου Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 12 ΜW της εταιρείας ΄΄  ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << Φίχθι>> του
Δήμου Θηβαίων  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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.
Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 35ο: 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. : 66/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λεβαδέων,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
κατά

πλειοψηφία



με  7 ψήφους κατά  και 1 λευκό του (κου Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων, έκτασης 56.513,07τ.μ,  της
΄΄ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΑΕ ΄΄στη θέση << ΜΑΖΑΡΙ>> Κοινότητας Ελικώνα , Δ.Ε
Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων  Ν. Bοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα  Καραβασίλη Ιουλία  δήλωσε ότι:Η ίδια επιχείρηση  είχε λάβει άδεια εκμετάλλευσης
και λειτούργησε στο παρελθόν λατομείο μαρμάρων, σε γειτονικό χώρο έκτασης 96,4
στρεμμάτων……
Δεν φαίνεται να εφάρμοσε τους προβλεπόμενους κανόνες και παρέδωσε τον χώρο
έχοντας αποκαταστήσει το περιβάλλον……
Συνεκτιμώντας και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….
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ΘΕΜΑ 36ο: 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. : 92/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θηβαίων,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  5 ψήφους υπέρ, 2 αρνητικά της (κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) και 1 λευκό του (κου Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 12,4 ΜW της εταιρείας ΄΄ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄, στη θέση <<
Δροσερό>> 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  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου
κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.



Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 37ο: 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. : 93/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θηβαίων,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  5 ψήφους υπέρ, 2 αρνητικά της (κας  (Καραβασίλη Ιουλία και της κας Κοροπούλη -
Κατσιμίχα Βασιλική ) και 1 λευκό του (κου Μπερμπερή Μωυσή) την έγκριση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 12ΜW της  ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΄΄ στη θέση << Τρέπεζα >>
του  Δήμου    Θηβαίων  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  της αγοράς της Ενέργειας, που
επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, παραδίνοντας την στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων
και του μεγάλου κεφαλαίου….
Είναι προφανές πως η διαφωνία μας δεν αφορά απλά την χωροταξική διευθέτηση των
ΑΠΕ ή κάποιες διαπραγματεύσεις για αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η πολιτική ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το μεγάλο κεφάλαιο, με κρατική υποστήριξη.….σε
συνδυασμό με τον περιορισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη της Χώρας μας…. και την
εισαγωγή της ενέργειας στην ελεύθερη αγορά και το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Ε.Ε….οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την λαϊκή κατανάλωση και
άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών στρωμάτων
Οδηγεί στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο μας, από τα
μονοπώλια…..από ιδιώτες.
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  ήδη γέμισαν τα βουνά μας
ανεμογεννήτριες και μετέτρεψαν εύφορες περιοχές σε εκτεταμένα φωτοβολταικά πάρκα.
Λέμε, λοιπόν, πως και 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.



Για αυτό διαφωνούμε από θέση αρχών με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου, που τους
χρησιμοποιούν σαν επενδυτική ευκαιρία…. Διαφωνούμε και με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, που χάριν του κέρδους δραστηριοποιούν ακόμη και
μικρομεσαίους επενδυτές.
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.
Σε αυτή την λογική αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο……
και, φυσικά, να τον κινητοποιήσουμε.
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται 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

 Κούκουζας Ευάγγελος

  Μπερμπερής Μωυσης

Μπετσιος  Νικόλαος

Καραβασίλη Ιουλία

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική
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