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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
        30ης    ΜΑΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  4

      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 30 Μαΐου 2022 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00 π.μ.
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, μετά από την αριθμ. πρωτ: 113930/293/24-05-
2022 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 3ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  13 / 05/ 2022.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Κυκλικός
κόμβος στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου και Αρκαδίου΄΄ στην πόλη της Λαμίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.

Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ελαιοτριβείου της ΄΄
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ΄΄ στην Κοινότητα
Κομποτάδων ΔΕ Υπάτης   Δήμου Λαμιέων    Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την
περιβαλλοντική  αδειοδότηση  νέου  Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο  πρόσβασης της εταιρείας
<<VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>, με την από κοινού χρήση  με την εταιρεία  WIND
,  με κωδική  ονομασία  θέσης  << ΛΙΜΙΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1005790 >>  στη θέση
<<Κόκκινες >> Λιμιώνα, Τ.Κ. Αγίας Σοφίας, Δ.Ε. Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης



ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  νέου  Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο  πρόσβασης της εταιρείας <<VODAFONE -
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού χρήση  με την εταιρεία  WIND ,  με κωδική
ονομασία  θέσης  << 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 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  για την ίδρυση νέας
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε  θαλάσσια  έκταση 30  στρεμμάτων, στην θέση  << Νότια
Όρμου Βερεσές >>, στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β5, Δ.Ε. Δεσφίνας ,  του Δήμου
Δελφών   Νομού Φωκίδας, της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  για την ίδρυση νέας
πλωτής μονάδας πάχυνσης σε  θαλάσσια  έκταση 30  στρεμμάτων, στην θέση  << Όρμος
Βερεσές >>, στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β5, Δ.Ε. Δεσφίνας ,  του Δήμου Δελφών
Νομού Φωκίδας, της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενη από: α) πλωτή μονάδα σε
θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων, β) χερσαίες εγκαταστάσεις σε δημόσια δασική έκταση
6.460 τ.μ. και γ) έργα στη ζώνη αιγιαλού, στη θέση  ¨ΚΟΡΩΝΙΕΣ ¨, Δ.Ε. Λάρυμνας  του
Δήμου Λοκρών  στο Ν. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ Ε. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΕ΄΄.
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 ισχύος 29 ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN
REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << KΑΝΑΠΙΤΣΑ >>του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 10: 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 11ο: 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 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  Φωτοβολταικού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 27MW της ΄΄ AYLAKI II SOLAR
FARM MAE΄΄  στη θέση ΄΄ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ΄΄ Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας  στο Ν.
Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ
κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταικού  Σταθμού συνολικής ισχύος 129,99MW και
νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 20/150 Κv, στις θέσεις  ΄΄ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ –
ΒΑΣΙΛΟΡΕΜΑ – ΠΑΠΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ – ΛΑΜΠΟΥ ΒΡΥΣΗ ΄΄  των Δ.Ε Σούρπης και Πτελεού,
του Δήμου Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
της Δ.Ε. Πελασγίας, του Δήμου Στυλίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 22MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. & ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 4 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΣΑΠΟΥΝΑΣ - ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  ΄΄  του Δήμου
Στυλίδας  Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 159,93504MW της ΄΄ QAIR CYPRESS
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MΙΚE΄΄  στη θέση ΄΄ ΚΥΠΑΡΡΙΣΣΩΝΑΣ ΄΄ Δ.Ε. Πελασγίας  του Δήμου
Στυλίδας  στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35  MW της ΄΄ ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MIKE΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΑΗ ΛΙΑΣ, ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΄΄ του
Δήμου  Αμφίκλειας - Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δύο (2)
φωτοβολταικών (Φ/Β) σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
139,814 (78,530 + 61,284) ΜW της εταιρείας ΄΄ ICON ENERGY ΙΚΕ ΄΄ στη θέση <<
ΣOYΛΑ >> Δ.Ε. Θηβαίων του  Δήμου    Θηβαίων  Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 13,0002 MW της ΄΄ ΗΛΙΟΜΑΝΙΑ ΙΚΕ΄΄
στη θέση ΄΄ΡΕΒΕΝΙΑ 2΄΄ Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης



ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 25,0002 MW της ΄΄ΘΗΒΑΙΚΟΣ
ΗΛΙΟΣ ΙΚΕ΄΄ στη θέση ΄΄ΡΕΒΕΝΙΑ 1΄΄ Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 40  MW της ΄΄ ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MIKE΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΚΑΣΤΡΟ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ, ΤΣΙΓΚΙΑ ΄΄ του Δήμου  Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 MW της «HELIOTHEMA
ENERGY SINGLE MEMBER S.A.» στη θέση ΄΄ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ΄΄ Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων
στο Ν. Bοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18MW της εταιρείας ΄΄ REVOIL ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
1 ΙΚΕ΄΄ στη θέση << Κλήμμα - Καταβόθρα >> του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας
στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.

Τερζής Αντώνης

H εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
πλατφόρμας ΄΄zoom΄΄  :
Συμμετείχαν τα μέλη:

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας,        Π.Σ., πρόεδρος, τακτικό μέλος
 κ. Μελισσάρης Ιωάννης,    Π.Σ., Αντιπρόεδρος, τακτικό μέλος

   κ. Νικολάου Σπυρίδων,      Π.Σ.,  τακτικό μέλος
   κ. Περγαντάς Ιωάννης,       Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος
   κ. Καραγιάννης Κων/νος,   Π.Σ., τακτικό μέλος
   κ. Καλατζή Αικατερίνη,       Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος

           κ. Καραβασίλη Ιουλία,        Π.Σ. , τακτικό μέλος
           κ. Σωτηρόπουλο Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος

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.

παραβρέθηκε επίσης 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:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για τον νέο κλιματικό νόμο.

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε πολιτική μας υποχρέωση να ενημερώσουμε πλατιά
την κοινωνία και τους ασχολούμενους με την τοπική και περιφερειακή διοικηση…..σχετικά
με το αντιλαικό περιεχόμενο του νόμου.

Την νέα, εφ' όλης της ύλης επίθεση σε βάρος του εργατικού - λαϊκού εισοδήματος, με
πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, περιγράφει ανάγλυφα ο νέος κλιματικός
νόμος του υπουργείου Περιβάλλοντος, που ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη
εβδομάδα.

Στο νόμο  περιλαμβάνονται μια σειρά ρυθμίσεις που δημιουργούν ατέλειωτα πεδία
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων για «πράσινες» μπίζνες, ενώ το ίδιο ισχύει και
για το αστικό κράτος, που προσδοκά να δημιουργήσει έναν εισπρακτικό μηχανισμό από
την τσέπη εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων.

Ο νέος νόμος είναι στην ίδια λογική των μέτρων που ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες η
Κομισιόν, ύψους 300 δισ. Ευρώ……. τα οποία θα κατευθυνθούν στα ταμεία των
ενεργειακών ομίλων, και πάλι με την ταμπέλα της «πράσινης μετάβασης».

Στα πρώτα του άρθρα αποτυπώνονται οι κλιματικοί στόχοι, σύμφωνα με τους αντίστοιχους
της ΕΕ για τη λεγόμενη «κλιματική ουδετερότητα» μέχρι το 2050, και η επίτευξή τους με
τρόπο που θα ενισχύει την «ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές» (άρθρο 1), ενώ δεν
λείπουν και οι τυπικές αναφορές στην «κοινωνικά δίκαιη μετάβαση», κατά την προσφιλή
φρασεολογία των τελευταίων ετών που συνοδεύει κάθε σχετικό «περιβαλλοντικό»
νομοθέτημα, με αποτέλεσμα βέβαια πάντα όλο και περισσότερα νοικοκυριά να βυθίζονται
στην ενεργειακή φτώχεια.

Για την επίτευξη των στόχων της «κλιματικής ουδετερότητας» εκπονείται η λεγόμενη
«Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» από το υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνεται με Πράξη του υπουργικού
συμβουλίου και καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 ετών.

Στόχος της, η ανάλυση στόχων και κατευθυντήριων αρχών για την προώθηση των
πολιτικών της «κλιματικής αλλαγής» σε τομείς προτεραιότητας που περιλαμβάνουν -
τουλάχιστον - Υγεία, Τουρισμό, γεωργία και κτηνοτροφία, δασοπονία, Ενέργεια, υποδομές
και μεταφορές, δομημένο περιβάλλον, υδάτινους πόρους, πολιτιστική κληρονομιά κ.λπ.,
ενώ περαιτέρω εξειδίκευση γίνεται από τα Περιφερειακά Σχέδια, τα οποία θα καταρτίζει
ξεχωριστά κάθε Περιφέρεια.



Επιμένουν στην κατάργηση του λιγνίτη

Μία από τις βασικές προβλέψεις του νόμου είναι η οριστική κατάργηση των λιγνιτικών
μονάδων της χώρας μέχρι τις 31/12/2028, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας και του πολέμου
στην Ουκρανία η σημασία του εγχώριου λιγνίτη για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια
της χώρας αναδεικνύεται καθημερινά όλο και περισσότερο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 11,«απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα από την 31η Δεκεμβρίου 2028» και οι υφιστάμενες
άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα παύουν να ισχύουν
τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, μάλιστα, σημειώνεται ότι η ημερομηνία
απαγόρευσης χρήσης στερεών ορυκτών καυσίμων (βασικά λιγνίτη και δευτερευόντως
ντίζελ) μπορεί να έρθει και νωρίτερα.

Υποχρεωτική ασφάλιση σπιτιών

Επιπλέον, ο νόμος  καθιστά υποχρεωτική από το 2025 την ασφάλιση των σπιτιών που
βρίσκονται κοντά σε περιοχές επικίνδυνες για πλημμύρες, ή κοντά σε δάση όπου υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς, και μάλιστα αυτό θα είναι προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του
κτιρίου!

Η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση θεσπίζεται με πρόσχημα την προστασία από τις φυσικές
καταστροφές……. Στην ουσία όμως πρόκειται για την αποθέωση της ατομικής ευθύνης,
αφού εργατικές - λαϊκές οικογένειες που δεν θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα ή θα
αναγκαστούν να πληρώσουν πρόστιμα ή, ακόμα χειρότερα, θα μείνουν ακάλυπτες από
την όποια κρατική αρωγή σε περίπτωση που το σπίτι τους υποστεί ζημιές από φυσικά
φαινόμενα.

Ακόμα βαθύτερη ενεργειακή φτώχεια

Με τον καινούργιο νόμο η επιλογή καυσίμου θέρμανσης αποκλείεται σταδιακά.…… Το
πανάκριβο φυσικό αέριο γίνεται σταδιακά υποχρεωτικό, με την απαγόρευση νέων
καυστήρων πετρελαίου από 1/1/2025 και την υποχρέωση χρήσης βιοκαυσίμων, ενώ
θεσπίζονται διατάξεις για υποχρεωτική εγκατάσταση πανάκριβων συστημάτων ηλιακής
ενέργειας.

Ουσιαστικά, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος, εκτινάσσεται το κόστος των
συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, σπρώχνοντας τα εργατικά - λαϊκά στρώματα σε ακόμα
βαθύτερη ενεργειακή φτώχεια.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 17 σημειώνεται ότι από 1/1/2025 «απαγορεύεται η πώληση
και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης», ενώ προβλέπεται η επιβολή
προστίμου σε όποιον εξακολουθεί να πουλά ή να εγκαθιστά καυστήρες πετρελαίου
θέρμανσης, με ύψος προστίμου το τριπλάσιο της τιμής πώλησης του καυστήρα.

Επιπλέον, από 1/1/2030 το πετρέλαιο θέρμανσης που θα πωλείται στη χώρα θα πρέπει
να είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα
(βιοκαύσιμα), ενώ και σ' αυτήν την περίπτωση, σε περίπτωση παράβασης, προβλέπεται η
επιβολή προστίμου τριπλάσιου της αξίας του πωληθέντος καυσίμου στον τελικό
καταναλωτή.



Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι για αιτήσεις έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών ή και
προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται από 1/1/2023 (εξαιρούνται
τουριστικά καταλύματα και ναοί) με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ., υποχρεωτικά πρέπει
να τοποθετούν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε
ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% τουλάχιστον της κάλυψης.

Ηλεκτροκίνηση για υψηλά βαλάντια

Ο νέος νόμος  επιχειρεί να δώσει τεράστια ώθηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
αυξάνοντας έτσι την πελατεία των αυτοκινητοβιομηχανιών, ενώ ως γνωστόν τα
ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι πανάκριβα, χώρια που βρίσκονται ακόμα σε στάδιο έρευνας
και ανάπτυξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12 από 1/1/2026 τα ταξί στην Περιφέρεια Αττικής
(εξαιρούνται οι νησιωτικοί ΟΤΑ της Περιφέρειας) και στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης, καθώς και το ένα τρίτο των νέων οχημάτων που ταξινομούνται από
εταιρείες ενοικίασης στις εν λόγω Περιφέρειες, πρέπει να είναι ηλεκτρικά.

Επιπλέον, από 1/1/2024 το ένα τέταρτο τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται ανά εταιρεία πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά
οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.

Ακόμα, το νομοσχέδιο τροποποιεί άρθρα του νόμου 4710/2020 για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης
οχημάτων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 14 οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι όλης της χώρας, ηπειρωτικής και
νησιωτικής, θα πρέπει μέχρι τις 30/6/2023 να εκπονήσουν υποχρεωτικά «Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων», το οποίο βασικά περιλαμβάνει τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού
σημείων επαναφόρτισης και αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Δημοτικά σχέδια χαρατσώματος

Με το νομοσχέδιο φορτώνονται νέα βάρη στους εργαζόμενους μέσω των δήμων, με τις
υποχρεώσεις που θεσπίζει περί «μείωσης των εκπομπών ρύπων».

Ειδικότερα, κάθε δήμος οφείλει να καταρτίσει «Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών», για
τη μείωση των εκπομπών του οικείου ΟΤΑ μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει «απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τον
εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν Ενέργεια» τα οποία χρησιμοποιούνται
από τους δήμους, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς.

Η απογραφή οφείλει να περιλαμβάνει κτίρια, κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα
αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και
τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης και τα δημοτικά οχήματα
του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και τα μέτρα που θα ληφθούν για τη
μείωση των εκπομπών (αντικατάσταση οχημάτων με ηλεκτρικά, ηλεκτροδότηση με ΑΠΕ
κ.λπ.), ώστε μέχρι το 2025 να μειωθούν οι εκπομπές κατά 10% και μέχρι το 2030 κατά
30% συγκριτικά με το 2019.



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

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 13 / 05/ 2022.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Κυκλικός
κόμβος στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου και Αρκαδίου΄΄ στην πόλη της Λαμίας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Χρήσιμο και αναγκαίο έργο….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ελαιοτριβείου της ΄΄
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ΄΄ στην Κοινότητα
Κομποτάδων ΔΕ Υπάτης   Δήμου Λαμιέων    Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η  κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε άρνηση ψήφου και τόνισε ότι: Το έργο αφορά
υφιστάμενη μονάδα ελαιοτριβείου.
Είναι μονάδα χαμηλής όχλησης, που βρίσκεται σε ήδη δομημένο γήπεδο και σε κτιριακές
εγκαταστάσεις που επαρκούν για την δυναμικότητα επεξεργασίας πρώτης ύλης
ελαιοκάρπου.
Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται σε χρήση γης γενικής κατοικίας….
Παρότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
και της φυσιογνωμίας του τοπίου καθώς λειτουργεί σε υφιστάμενες κτιριακές
εγκαταστάσεις και δεν απαιτείται ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση της …..σύμφωνα
με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αφορά απόφαση του Τμήματος Ε΄ του Συμβουλίου της
Επικρατείας. …… Πριν αποφασίσουμε θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την τοποθέτηση
της Τοπικής Κοινότητας και του Δήμου….
Σε διαφορετική περίπτωση….. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.
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Κατά την συζήτηση του παρακάτω θέματος προσήλθε το τακτικό μέλος της
επιτροπής κα: Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

ΘΕΜΑ 4ο Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η
οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική  αδειοδότηση  νέου
Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο  πρόσβασης της εταιρείας <<VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>, με
την από κοινού χρήση  με την εταιρεία  WIND ,  με κωδική  ονομασία  θέσης  <<
ΛΙΜΙΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1005790 >>  στη θέση  <<Κόκκινες >> Λιμιώνα, Τ.Κ. Αγίας Σοφίας,
Δ.Ε. Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας , σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας ιδιωτικών
συμφερόντων που πρόκειται να κατασκευαστεί, σε εκτός σχεδίου περιοχή.
H συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει ως συνοδό έργο, μελέτη οδοποιίας και βρίσκεται
εκτός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Νatura 2000.
Η μελέτη αφορά στην  τοποθέτηση κεραιών.. 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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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε η κα Σταλαχτίδου Γεωργία
εκπρόσωπος  της εταιρείας και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυρμανίδης Ηλίας, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, πρότεινε την απόσυρση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την περιβαλλοντική  αδειοδότηση  νέου  Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο  πρόσβασης της εταιρείας
<<VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού χρήση  με την εταιρεία  WIND ,
με κωδική  ονομασία  θέσης  << ΠΑΡΑΛΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΟΥ  ΕΥΒΟΙΑΣ  1005930>>  στη θέση
<<ΚΑΤΑΒΟΛΟΣ >> Τ.Κ. Mετοχίου , Δ.Ε. Κύμης, του Δήμου  Κύμης -  Αλιβερίου Ν.
Ευβοίας προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις  της ΜΠΕ.



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 α) το με αριθμ.πρωτ: 113728/296/26-05-2022 έγγραφο του κου
Κων/νου Γιαμά με  παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ, β) το με αριθμ.πρωτ:119110/307/30-05-
2022 έγγραφο της εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄ VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ ΄΄  τα οποία
αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και κατόπιν εισήγησης του
προέδρου

ομόφωνα

αποσύρει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  νέου  Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο  πρόσβασης της εταιρείας <<VODAFONE -
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>> με την από κοινού χρήση  με την εταιρεία  WIND ,  με κωδική
ονομασία  θέσης  << ΠΑΡΑΛΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΟΥ  ΕΥΒΟΙΑΣ  1005930>>  στη θέση
<<ΚΑΤΑΒΟΛΟΣ >> Τ.Κ. Mετοχίου , Δ.Ε. Κύμης, του Δήμου  Κύμης -  Αλιβερίου Ν.
Ευβοίας προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις  της ΜΠΕ.
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ΘΕΜΑ 6ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το με αριθμ. πρωτ: 3122.1/1616/2019/17-10-2019 έγγραφο του
Λιμεναρχίου, β) το με αριθμ.πρωτ:75/28-02-2022 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου
Αντίκυρας, γ) την αριθμ. 3/8/2022 απόφαση της Τ.Κ. Δεσφίνας, δ) την αριθμ. 54/2022
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ.)  για την
ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε  θαλάσσια  έκταση 30  στρεμμάτων, στην
θέση  << Νότια Όρμου Βερεσές >>, στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β5, Δ.Ε. Δεσφίνας ,
του Δήμου Δελφών   Νομού Φωκίδας, της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Στην περιοχή λειτουργούν πολλές μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας και επιχειρείται να φτιαχτεί μια ακόμη…..
Προβλέπεται, δηλαδή, η επέκταση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε περιοχή που
είναι ήδη επιβαρυμένη από την παρουσία πολλών ιχθυοκαλλιεργειών….

• Επειδή θεωρούμε πως οι παραλίες θα πρέπει να είναι στην διάθεση όλων των
πολιτών……

• Επειδή δεν θεωρούμε δόκιμη την αλόγιστη διάθεση των παραλιών για
επιχειρηματική εκμετάλλευση και δεν συμφωνούμε με την επέκταση, στην πράξη των
περιοχών που διατίθενται για υδατοκαλλιέργειες….

Με αυτή την λογική και στη βάση της θέσης μας για τις ιχθυοκαλλιέργειες που παρατίθεται
στο τέλος…. η ψήφος μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ στην συγκεκριμένη εισήγηση.



Ξέρουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και προσανατολισμός των
αρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου…. Ο ιδιώτης θα λειτουργεί στα πλαίσια του
συστήματος ανεξέλεγκτος.
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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 καθώς και α) το με αριθμ. πρωτ: 3122.1/1616/2019/17-10-2019 έγγραφο του
Λιμεναρχίου, β) το με αριθμ.πρωτ:75/28-02-2022 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου
Αντίκυρας, γ) την αριθμ. 3/7/2022 απόφαση της Τ.Κ. Δεσφίνας, δ) την αριθμ. 55/2022
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

 αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε  θαλάσσια  έκταση 30  στρεμμάτων, στην
θέση  << Όρμος Βερεσές >>, στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β5, Δ.Ε. Δεσφίνας ,  του
Δήμου Δελφών   Νομού Φωκίδας, της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Στην περιοχή λειτουργούν πολλές μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας και επιχειρείται να φτιαχτεί μια ακόμη…..
Προβλέπεται, δηλαδή, η επέκταση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε περιοχή που
είναι ήδη επιβαρυμένη από την παρουσία πολλών ιχθυοκαλλιεργειών….

• Επειδή θεωρούμε πως οι παραλίες θα πρέπει να είναι στην διάθεση όλων των
πολιτών……

• Επειδή δεν θεωρούμε δόκιμη την αλόγιστη διάθεση των παραλιών για
επιχειρηματική εκμετάλλευση και δεν συμφωνούμε με την επέκταση, στην πράξη των
περιοχών που διατίθενται για υδατοκαλλιέργειες….

Με αυτή την λογική και στη βάση της θέσης μας για τις ιχθυοκαλλιέργειες που παρατίθεται
στο τέλος…. η ψήφος μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ στην συγκεκριμένη εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) την αριθμ. : 6/56/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενη από: α)
πλωτή μονάδα σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων, β) χερσαίες εγκαταστάσεις σε
δημόσια δασική έκταση 6.460 τ.μ. και γ) έργα στη ζώνη αιγιαλού, στη θέση  ¨ΚΟΡΩΝΙΕΣ ¨,



Δ.Ε. Λάρυμνας  του   Δήμου Λοκρών  στο Ν. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ Ε. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΕ΄΄,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την επικαιροποίηση
της άδειας ήδη λειτουργούσα μονάδας, που έχει επεκτείνει την δράση της στον αιγιαλό
αλλά και σε παρακείμενη περιοχή….
Στην περιοχή λειτουργούν πολλές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και επιχειρείται να φτιαχτεί
μια ακόμη…..
Προβλέπεται, δηλαδή, η επέκταση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε περιοχή που
είναι ήδη επιβαρυμένη από την παρουσία πολλών ιχθυοκαλλιεργειών….

• Επειδή θεωρούμε πως οι παραλίες θα πρέπει να είναι στην διάθεση όλων των
πολιτών……

• Επειδή δεν θεωρούμε δόκιμη την αλόγιστη διάθεση των παραλιών για
επιχειρηματική εκμετάλλευση και δεν συμφωνούμε με την επέκταση, στην πράξη των
περιοχών που διατίθενται για υδατοκαλλιέργειες….

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Ταυτόχρονα θεωρούμε υποχρέωση μας να εκφράσουμε την άποψή μας, και να
διατυπώσουμε τις διεκδικήσεις μας, ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σχετικά με την εξέλιξη των
ιχθυοκαλλιεργειών….
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε την άποψη και διεκδικούμε :
 Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),
 Την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών»,

κάτω από συγκεκριμένους όρους :
1. Προ της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση

«Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου».
2. Να παρθούν μέτρα αποτροπής ή έστω και περιορισμού της μονοπωλιακής

εκμετάλλευσης και αυτού του τομέα.
3. Να υπάρχει διαρκής έλεγχος των όρων λειτουργίας κάθε Υδατοκαλλιέργειας.
4. Για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να είναι στο εξής αναγκαία

η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από τα πρώτα
στάδια σχεδιασμού και όχι η απλή γνώμη τους, η οποία περιφρονείται
διαχρονικά έως σήμερα.
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ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) την αριθμ. : 100/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Δελφών, β) το με αριθμ.πρωτ:152196/07-04-2022 έγγραφο της Εφορίας
Αρχαιοτήτων Φωκίδας, 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 29 ΜW της



εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << KΑΝΑΠΙΤΣΑ >>του Δήμου  Δελφών
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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..
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ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το αριθμ. πρωτ:171227/15-04-2022 έγγραφο Εφορίας Αρχαιοτήτων
Φωκίδας, β) την αριθμ. : 80/11.05.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Δελφών, γ) την αριθμ. : 87/20.05.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Δελφών, δ) την αριθμ. πρωτ:  : 68/2021 απόφαση της Τ.Κ. Γαλαξιδίου Συμβουλίου  του
Δήμου Δελφών, ε)Το αριθμ. πρωτ: 118020/304/27-05-2022 αίτημα του εκπροσώπου της
εταιρείας ΄΄ ΦΩΝΗΓΙ ENEΡΓEIAKH MIKE ΄΄,  για αναβολή της συζήτησης του θέματος
προκειμένου να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία επι της ΜΠΕ, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για Μελέτη 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, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας προκειμένου να υποβληθούν συμπληρωματικά
στοιχεία επι της ΜΠΕ.
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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 καθώς και α) την αριθμ. : 79/11.05.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Δελφών, β) την αριθμ. : 86/20.05.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Δελφών, γ) την αριθμ. πρωτ:  : 68/2021 απόφαση της Τ.Κ. Γαλαξιδίου Συμβουλίου
του Δήμου Δελφών,  δ) την με  αριθμό :ΑΔΑ: ΨΦΟΔΩ9Θ-ΚΘΨ απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  του Δήμου Δελφών, ε)Το αριθμ.πρωτ: 118024/305/27-05-2022 αίτημα του
εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄ MYTIKAΣ ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ για αναβολή της συζήτησης
του θέματος προκειμένου να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία επι της ΜΠΕ, τα
οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης για Μελέτη 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 κατόπιν αιτήματος της εταιρείας προκειμένου να υποβληθούν συμπληρωματικά
στοιχεία επι της ΜΠΕ.
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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  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 27MW της ΄΄
AYLAKI II SOLAR FARM MAE΄΄  στη θέση ΄΄ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ΄΄ Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου
Στυλίδας  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  75

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  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταικού  Σταθμού συνολικής ισχύος
129,99MW και νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 20/150 Κv, στις θέσεις  ΄΄
ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ – ΒΑΣΙΛΟΡΕΜΑ – ΠΑΠΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ – ΛΑΜΠΟΥ ΒΡΥΣΗ ΄΄  των Δ.Ε
Σούρπης και Πτελεού, του Δήμου Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ.Ε. Πελασγίας, του Δήμου Στυλίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  76

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) την αριθμ. : 5/2022 απόφαση της Κοινότητας Στυλίδας του Δήμου
Στυλίδας, β) την αριθμ. : 3/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Στυλίδας,  γ) την αριθμ. 16/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Στυλίδας, 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 22MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ 4 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΣΑΠΟΥΝΑΣ - ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  ΄΄
του Δήμου  Στυλίδας  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  77

ΘΕΜΑ 15ο: 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. : 1/2022 απόφαση της Τ.Κ. Πελασγίας του Δήμου
Στυλίδας, β) την αριθμ. : 4/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Στυλίδας,  γ) την αριθμ. 17/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Στυλίδας, δ) τη με αριθμ. πρωτ: 54255/166/14-03-2022 Ένσταση – Διαμαρτυρία των
κατοίκων του Οικισμού Κυπαρισσώνα της Τ.Κ. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, δ) τη
αριθμ. πρωτ: 115485/301/25-05-2022 τεχνική έκθεση της εταιρείας ΄΄ QAIR CYPRESS
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MΙΚE΄΄,  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 159,93504MW
της ΄΄ QAIR CYPRESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MΙΚE΄΄  στη θέση ΄΄ ΚΥΠΑΡΡΙΣΣΩΝΑΣ ΄΄ Δ.Ε.
Πελασγίας  του Δήμου Στυλίδας  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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  78

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 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35  MW της ΄΄
ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MIKE΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΑΗ ΛΙΑΣ, ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ,
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΄΄ του Δήμου  Αμφίκλειας - Ελάτειας 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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..



ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  79

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  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δύο
(2) φωτοβολταικών (Φ/Β) σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
139,814 (78,530 + 61,284) ΜW της εταιρείας ΄΄ ICON ENERGY ΙΚΕ ΄΄ στη θέση <<
ΣOYΛΑ >> Δ.Ε. Θηβαίων 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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

Σε αυτή την βάση ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  80
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  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 13,0002 MW της
΄΄ ΗΛΙΟΜΑΝΙΑ ΙΚΕ΄΄ στη θέση ΄΄ΡΕΒΕΝΙΑ 2΄΄ Δ.Ε. Θηβαίων 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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  81

ΘΕΜΑ 19ο 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 2 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας και της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 25,0002 MW της
΄΄ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΙΚΕ΄΄ στη θέση ΄΄ΡΕΒΕΝΙΑ 1΄΄ Δ.Ε. Θηβαίων 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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  82

ΘΕΜΑ 20ο : 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)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 40  MW της ΄΄
ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MIKE΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΚΑΣΤΡΟ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ, ΤΣΙΓΚΙΑ ΄΄ του Δήμου  Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  83

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. 55/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου



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

πλειοψηφία

με  6 ψήφους υπέρ  και 3 κατά της (κας Καραβασίλη Ιουλίας, της κας Κοροπούλη –
Κατσιμίχα Βασιλικής και του κου Μελισσάρη Ιωάννη ) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) )   φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 MW της «HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER
S.A.» στη θέση ΄΄ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ΄΄ Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτία..
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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  84

ΘΕΜΑ 22ο : 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) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18MW της εταιρείας ΄΄ REVOIL
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 1 ΙΚΕ΄΄ στη θέση << Κλήμμα - Καταβόθρα >> του Δήμου Διστόμου
-Αράχωβας-Αντίκυρας  στο Ν. Βοιωτίας.
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 ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν
πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος…..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη μελέτη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  85

Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  13.40 μ.μ. και  συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας                      Μελισσάρης Ιωάννης                    Αλεξοπούλου Δέσποινα

                                     Νικολάου Σπυρίδων

Μπουρμάς Ηλίας

                                    Γέμελος Εμμανουήλ

Καλατζή Αικατερίνη

Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική

                                            Καραβασίλη Ιουλία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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