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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
        18ης    ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  6

      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 18 Ιουλίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 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: 159822/371/12-07-
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 5ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  17 / 06/ 2022.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων λιμενικών υποδομών, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα
Λιναριάς Σκύρου.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την ίδρυση
(εγκατάσταση και λειτουργία) Ιχθυογεννητικού Σταθμού και χερσαίας μονάδας προ
πάχυνσης, καθώς και λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης , στη θέση “
Τζερέβια”, του Δήμου  Κύμης – Αλιβερίου, της εταιρείας ΄΄ ΦΕΙΔΩ A.E.΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση μονάδας νέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή
μονάδα σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, προερχόμενη από διάσπαση υφιστάμενης
μονάδας 30 στρεμμάτων στη θέση «Κακιά Σκάλα», β) χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις σε
συνολική χερσαία έκταση 1.090,07τ.μ. (έκταση επί αιγιαλού 775,31 τ.μ. και έκταση επί
παραλίας 314,76 τ.μ.), στη θέση «Παναγίτσα», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας,
της εταιρείας «EVIA FISH FARM Μ.Ι.Κ.Ε.»



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

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία
πλωτής μονάδας, δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, που
προέρχεται από διάσπαση και μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας,
δυναμικότητας 387,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση << Όργος
Πράσινου >>, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, εντός ΠΑΥ Α11, της εταιρείας
<<ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑ Α.Ε.>>.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την τροποποίηση
(περιβαλλοντική αδειοδότηση χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας επί του
αιγιαλού, σε συνολική αιτούμενη έκταση   1.508,90 τ.μ.)   της αρ. 115803/11305/09/01-02-
2010 απόφασής μας  έγκρισης περιβαλλοντικών  όρων (Α.Ε.Π.Ο.)  όπως τροποποιήθηκε
και  ανανεώθηκε με την αρ.89/3853/04-02-2020  απόφασή  μας ,  για την λειτουργία
υφιστάμενης  μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών συνολικής
δυναμικότητας 310 τόνων/έτος  σε θαλάσσια έκταση 30  στρεμμάτων  στη θέση    <<
Κακιά Σκάλα>>  Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη ,Δ.Ε.  Ταμυναίων , του Δ. Κύμης - Αλιβερίου Ν.
Ευβοίας της εταιρείας  <<LEMOND  Co A.B.E.E.>>
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την
περιβαλλοντική αδειοδότηση: α) υφιστάμενης πλωτής μονάδας σε θαλάσσια έκταση 42
στρεμμάτων, προερχόμενη από τη διάσπαση υφιστάμενης μονάδας σε θαλάσσια έκταση
52 στρεμμάτων, β) χερσαίων υποδομών σε δημόσια δασική έκταση, εντός της ζώνης
παραλίας και εντός της ζώνης αιγιαλού,  στη θέση “ Βαθειά Λούζα” Δ.Ε. Τολοφώνος, του
Δήμου  Δωρίδος, της εταιρείας ΄΄ ΑVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.΄΄
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,95 MW της
εταιρείας “ ΜΥΗΣ ΙΝΑΧΟΣ ΙΚΕ” στη θέση <<ποταμός Ίναχος – Βίστριζα >> Δ.Ε.
Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.
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 120MW της ΄΄ GEOENERGY II MIKE΄΄
στη θέση ΄΄ ΖΕΛΙ 1  ΄΄ του   Δήμου   και Αμφίκλειας - Ελάτειας  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  ισχύος 260MW της ΄΄ GEOENERGY IV MIKE΄΄
στη θέση ΄΄ ΖΕΛΙ 2  ΄΄ του   Δήμου   και Αμφίκλειας - Ελάτειας  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 ισχύος 24,4998 MW της "AVLAKI I SOLAR
FARM MAE" στη θέση <<ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ>> Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας 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 23 MW της «VIORES MAE.» στη θέση
΄΄ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ΄΄ Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.
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 συνολικής ισχύος 50,10 MW της ‘’ELMYA
GREECE 2 MIKE’’ στη θέση «Λούτσι» των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών στους Ν.
Βοιωτίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 30 ΜW της εταιρείας΄΄
GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στις θέσεις << ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ, ΑΝΑΣΚΕΛΟ, ΠΑΠΠΑ ΛΑΚΚΟΣ,
ΕΔΑΦΟΛΑΚΚΟΣ >> 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) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 31,2 MW της ΄΄GREEN VELOCITY  4  MIKE  ΄΄
στη θέση ΄΄ Πύργος ΄΄  Δ.Ε. Υπάτης και Καλλιέων των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους
Ν. Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 39 MW της ΄΄GREEN VELOCITY  4  MIKE  ΄΄
στις θέσεις ΄΄ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΄΄ (23,4MW)και ΄΄ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ΄΄(15,6MW) των Δήμων
Λαμιέων και Δελφών  στους Ν. Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 15,6MW της ΄΄GREEN VELOCITY  3  MIKE  ΄΄
στη θέση ΄΄ Ξεροβούνι ΄΄  των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους Ν. Φθιώτιδας και
Φωκίδας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης



ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ Αιολικό πάρκο
ισχύος 121,0ΜWστη θέση ΄΄ Ερημιά΄΄ Δ.Ε. Μαλεσίνης & Δ.Ε. Ουποντίων, Δήμου Λοκρών,
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 16 MW της ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜAE.
΄΄ στη θέση ΄΄ Μόρνος - Πλαστιραϊικα ΄΄ του Δήμου  Δωρίδας  στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.

Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της "FRONTERA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ"
στη θέση <<ΑΧΛΑΔΕΣ>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνη

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 12 MW της "ΓΤΙΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΠΕ" στη θέση <<Τούμπα Αυγέρη>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.

Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων
του << ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΣΤΕΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΕΛΦΩΝ >> στη θέση
“ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ” Κοινότητας Λαφυστίου, Δήμου Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης ( EΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
Εκμετάλλευση Μεταλλείου Μαγνησίτη και λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού και
σκάλας φόρτωσης, συνολικής έκτασης  392.436,07 τ.μ.  στη θέση ΄΄ Πλακαρια - Μουρτίτσα
΄΄  & ΄΄ Γερόρεμμα ΄΄ & ΄΄ Δαφνοπόταμος΄΄ Τ.Κ. Προκοπίου και Τ.Κ. Πηλίου, , Δ.Ε. Κηρέως,
Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Π.Ε. Ευβοίας από την ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
Α.Ε .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης ( EΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας, Πρόεδρος
   κ. Μελισσάρης Ιωάννης,  Π.Σ., Αντιπρόεδρος, τακτικό μέλος
   κ. Αποστολόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
   κ. Μπουρμάς Ηλίας, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Σωτηρόπουλο Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος

κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος



Aπών: Τα τακτικά μέλη της επιτροπής κα. Καραβασίλη Ιουλία η οποία αντικαταστάθηκε
από το αναπληρωματικό μέλος κο Χρονά Αναστάσιο  καθώς και α) η κα. Καλατζή
Αικατερίνη, β) η κα. Κοροπούλη- Κατσιμίχα Βασιλική, γ) ο κος Καραγιάννης Κων/νος, τα
οποία δεν αντικαταστάθηκαν.

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

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΠΟΔΑΛ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΕ

Ο καινούργιος νόμος μας βρίσκει συνολικά αντίθετους εφόσον καθορίζει την διαχείριση
των απορριμμάτων ως αποκλειστική ευθύνη των ΦΟΔΣΑ Α.Ε, που λειτουργούν με
ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και προωθούν τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (
ΣΔΙΤ ), αξιοποιώντας τα δημοτικά τέλη που καταβάλουν οι δημότες – εργατικές λαϊκές
οικογένειες.
Η Ανώνυμη Εταιρεία, είτε συνοδεύεται από το προσδιοριστικό πως ανήκει στους ΟΤΑ, είτε
όχι, δεν γίνεται αποδεκτή γιατί λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και
επιχειρηματική λογική.
Προβλέπεται ένας ΦΟΔΣΑ ανά Περιφέρεια πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων που
αναφέρονται συγκεκριμένα…. Μεταξύ αυτών δεν είναι η Στερεά Ελλάδα.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται….. Η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. καταργείται και στην πράξη
συγχωνεύεται υποχρεωτικά στην η εταιρεία ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :
 Διαφωνούμε κατηγορηματικά με τον καινούργιο νόμο, που παραδίδει την διαχείριση

των απορριμμάτων, στην βάση της λογικής « κόστους – οφέλους » και των ΣΔΙΤ
στους επιχειρηματικούς ομίλους, που δρουν στον τομέα των απορριμμάτων…. Με
ότι αυτό συνεπάγεται.

 Διαφωνούμε και αντιπαλεύουμε την ύπαρξη και την λειτουργία του ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε…… θεωρώντας πως προς το συμφέρον του λαού θα ήταν η
διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται αποκλειστικά από δημόσιο φορέα,
σύμφωνα με όσα θέτει η σύγχρονη επιστημονική αντίληψη…. Χωρίς ανάμιξη
επιχειρηματικών ομίλων.

 Διαφωνούσαμε και διαφωνούμε με την λειτουργία της ΔΕΠΟΔΑΛ ως Ανώνυμου
Εταιρείας, που ουσιαστικά απάλλασσε το κράτος από την υποχρέωση του να
συμβάλλει στην διαχείριση των απορριμμάτων…. Μεταθέτοντας την ευθύνη
αποκλειστικά στους δημότες, που φορολογούνται πολλαπλά και καλούνται να
πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη, που συνεχώς αυξάνονται και επεκτείνονται σε
διαφορετικούς τομείς.



 Σωστός είναι ο συλλογισμός για το μικρότερο κόστος διαχείρισης των
απορριμμάτων στην ΔΕΠΟΔΑΛ, που - κατά την γνώμη μας - θα μπορούσε να είναι
ακόμη μικρότερο, αν ήταν δημόσιος ο φορέας διαχείρισης και απουσίαζαν οι
εργολάβοι.

Με αυτή την λογική…..
1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΟ.
2. ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
3. ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΔΕΠΟΔΑΛ ΣΑΝ Α.Ε.
4. ΑΝΤΙΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ….. ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ….. ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ…. ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΕΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.

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

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ομόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 17 / 06/ 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) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση νέων λιμενικών υποδομών, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Θεωρούμε χρήσιμες και αναγκαίες τις νέες
λιμενικές υποδομές εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Λιναριάς Σκύρου….
Δεν έχουμε αντίρρηση…..Υπό την προϋπόθεση πως στην μελέτη υπάρχει πρόνοια για την
αντιπλημμυρική προστασία του λιμανιού…. Την απαγωγή των επιφανειακών νερών που
συγκεντρώνονται στην περιοχή.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία



με  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για  την ίδρυση ( εγκατάσταση και
λειτουργία) Ιχθυογεννητικού Σταθμού και χερσαίας μονάδας προ πάχυνσης, καθώς και
λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης , στη θέση “ Τζερέβια”, του Δήμου  Κύμης
– Αλιβερίου, της εταιρείας ΄΄ ΦΕΙΔΩ A.E.΄΄.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την «ΙΔΡΥΣΗ (
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΖΕΡΕΒΙΑ», ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ».
 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.
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 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  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας νέας
μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα σε θαλάσσια έκταση
20 στρεμμάτων, προερχόμενη από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων στη
θέση «Κακιά Σκάλα», β) χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις σε συνολική χερσαία έκταση
1.090,07τ.μ. (έκταση επί αιγιαλού 775,31 τ.μ. και έκταση επί παραλίας 314,76 τ.μ.), στη



θέση «Παναγίτσα», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «EVIA FISH
FARM Μ.Ι.Κ.Ε.»
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση νέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από:
α) πλωτή μονάδα σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, προερχόμενη από διάσπαση
υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων στη θέση «Παναγίτσα»,
β) χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις σε συνολική χερσαία έκταση 1.090,07 τ.μ. (έκταση επί
αιγιαλού 775,31 τ.μ. και έκταση επί παραλίας 314,76 τ.μ.), στη θέση «Κακιά Σκάλα», του
Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Η Θέση μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.
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 5ο: : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την δημιουργία πλωτής μονάδας,
δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, που προέρχεται από
διάσπαση και μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας, δυναμικότητας 387,5
τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση << Όργος Πράσινου >>, του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, εντός ΠΑΥ Α11, της εταιρείας <<ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΡΠΑΣΙΑ Α.Ε.>>.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την δημιουργία
πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, που
προέρχεται από διάσπαση και μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας, σε
θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Όργος Πράσινου» του Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου.
Η Θέση μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.



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 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 κατά

πλειοψηφία

με  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση (περιβαλλοντική αδειοδότηση
χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας επί του αιγιαλού, σε συνολική
αιτούμενη έκταση   1.508,90 τ.μ.)   της αρ. 115803/11305/09/01-02-2010 απόφασής μας
έγκρισης περιβαλλοντικών  όρων (Α.Ε.Π.Ο.)  όπως τροποποιήθηκε  και  ανανεώθηκε με
την αρ.89/3853/04-02-2020  απόφασή  μας ,  για την λειτουργία υφιστάμενης  μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 310
τόνων/έτος  σε θαλάσσια έκταση 30  στρεμμάτων  στη θέση    <<  Κακιά Σκάλα>>  Τ.Κ.
Αγίου Ιωάννη ,Δ.Ε.  Ταμυναίων , του Δ. Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας της εταιρείας
<<LEMOND  Co A.B.E.E.>>.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά:
• Στη συνέχιση της λειτουργίας πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση Κακιά Σκάλα, Δήμου
Κύμης - Αλιβερίου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε
συνολική θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων,
• Την ενιαία περιβαλλοντική θεώρηση της πλωτής μονάδας του φορέα, με χερσαίες
συνοδές εγκαταστάσεις του φορέα, σε συνολική χερσαία έκταση 1.508,9 τ.μ. (εντός της
ζώνης του αιγιαλού).
Η Θέση μας είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.
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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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε ο κος Μπέλλας Ιωάννης
εκπρόσωπος της εταιρείας και   τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

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 από : 28-03-2022 έγγραφο του πληρεξούσιου Δικηγόρου του
Δήμου Δωρίδας κου Τρύφωνα Κόλλια με τις απόψεις του Δήμου, β) το από 07-04-2022
υπόμνημα της εταιρείας΄΄ ΑVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.΄΄ με την υποβολή
στοιχείων σχετικά με τις απόψεις του  του Δήμου Δωρίδας επί της ΜΠΕ , 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 περιβαλλοντική αδειοδότηση: α) υφιστάμενης πλωτής μονάδας σε θαλάσσια έκταση 42
στρεμμάτων, προερχόμενη από τη διάσπαση υφιστάμενης μονάδας σε θαλάσσια έκταση
52 στρεμμάτων, β) χερσαίων υποδομών σε δημόσια δασική έκταση, εντός της ζώνης
παραλίας και εντός της ζώνης αιγιαλού,  στη θέση “ Βαθειά Λούζα” Δ.Ε. Τολοφώνος, του
Δήμου  Δωρίδος, της εταιρείας ΄΄ ΑVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.΄΄
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η παρούσα μελέτη αφορά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση πλωτής μονάδας εκτροφής των 42 στρεμμάτων στη θέση Βαθειά Λούζα
καθώς και των χερσαίων υποδομών σε δημόσια δασική έκταση, εντός της ζώνης παραλίας
και εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση “Βαθειά Λούζα” Δ.Ε. Τολοφώνος, του Δήμου
Δωρίδος.
Πιο συγκεκριμένα, στη θέση Όρμος Βαθειά Λούζα λειτουργεί πλωτή μονάδα 52
στρεμμάτων, αποτελούμενη από δύο θαλάσσια πάρκα εκτροφής….. Πρόσφατα η εταιρία,
αποφάσισε να προχωρήσει σε διάσπαση της μονάδας αυτής, σε δυο μονάδες και
συγκεκριμένα να προχωρήσει σε ίδρυση μονάδας εκτροφής 10 στρεμμάτων στη θέση
«Όρμος Ξυδιάς» και να παραμείνει στη θέση «Βαθειά Λούζα» μονάδα έκτασης 42
στρεμμάτων για την οποία αιτείται την αδειοδότηση με την παρούσα μελέτη.
Επίσης, με την παρούσα μελέτη ζητείται η περιβαλλοντική αδειόδοτηση των ήδη
υφιστάμενων συνοδών χερσαίων υποδομών σε δημόσια δασική έκταση, εντός της ζώνης
παραλίας και εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση “Βαθειά Λούζα”.
Στην περιοχή λειτουργούν πολλές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και επιχειρείται να φτιαχτεί
μια ακόμη ύστερα από διάσπαση ήδη υφιστάμενης…..



Προβλέπεται, δηλαδή, η επέκταση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε περιοχή που
είναι ήδη επιβαρυμένη από την παρουσία πολλών ιχθυοκαλλιεργειών….
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε η κα Μαρία Καρακώστα
εκπρόσωπος της εταιρείας και   τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

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  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,95 MW της εταιρείας “ ΜΥΗΣ ΙΝΑΧΟΣ ΙΚΕ” στη
θέση <<ποταμός Ίναχος – Βίστριζα >> Δ.Ε. Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης Ν.
Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η εισήγηση αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικού
έργου από ιδιώτη.
Και σε αυτήν περίπτωση ισχύει η τοποθέτηση μας ενάντια σε κάθε δραστηριότητα που
ιδιωτικοποιεί την παραγωγή της ενέργειας….. Εφόσον θεωρούμε την ενέργεια κοινωνικό
αγαθό, απόλυτα αναγκαίο για τον λαό και όχι στοιχείο κερδοσκοπίας…..
Αντιδρούμε αποφασιστικά στις κατευθύνσεις της Ε.Ε, που υλοποιούν οι μέχρι σήμερα
κυβερνήσεις, για ιδιωτικοποίηση της παραγωγής της……
Σημειώνουμε, επίσης, πως με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού»
υπέρ ιδιωτών δεσμεύονται τα νερά του τόπου μας…. αλλάζει ο δημόσιος και κοινωνικός
χαρακτήρας του……. η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άλλες ουσιαστικές μορφές ανάπτυξης άμεσα συνδεδεμένες με τα
λαϊκά στρώματα και τους αυτοαπασχολούμενους στην γεωργία, στην κτηνοτροφία στην
μεταποίηση των προϊόντων τους και τον τουρισμό.
Με τα Μικρά Υδροηλεκτρικά και τις «άδειες χρήσης νερού» ιδιωτικών συμφερόντων είναι
ορατός ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του υδάτινου πλούτου του τόπου μας και
συγκέντρωσής του στα χέρια λίγων κρατικό -επιδοτούμενων επιχειρηματιών.
Με άλλα λόγια μετατρέπεται το νερό από δημόσιο και κοινωνικό  αγαθό σε εμπόρευμα,
που θα το εκμεταλλεύονται τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Σε αυτή την λογική, συνεκτιμώντας και την γνώμη τοπικών φορέων,  ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν
οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος….. Συμφωνούμε με την 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 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  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 120MW της ΄΄ GEOENERGY II MIKE΄΄  στη θέση ΄΄ ΖΕΛΙ 1  ΄΄
του   Δήμου   και Αμφίκλειας - Ελάτειας  Ν. Φθιώτιδας. 
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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 η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία



με  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 260MW της ΄΄ GEOENERGY IV MIKE΄΄  στη θέση ΄΄ ΖΕΛΙ 2
΄΄ του   Δήμου   και Αμφίκλειας - Ελάτειας  Ν. Φθιώτιδας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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 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. : 58/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Στυλίδας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία



με  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24,4998 MW της "AVLAKI I SOLAR FARM MAE" στη θέση
<<ΠΑΛΑΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ>> Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας στο Ν. Φθιώτιδας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το με αριθμ. πρωτ:22/044/11-03-2022 έγγραφο της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας, β) την με αριθμ.: 78/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με τις απόψεις του Δήμου Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει



ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της
«VIORES MAE.» στη θέση ΄΄ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ΄΄ Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη

και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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 13ο : 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 με αριθμ.: 9/71/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με τις
απόψεις του Δήμου Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά



πλειοψηφία

με  5 ψήφους υπέρ  και 1 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου) την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50,10 MW της ‘’ELMYA GREECE 2 MIKE’’ στη
θέση «Λούτσι» των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών στους Ν. Βοιωτίας και Φθιώτιδας
αντίστοιχα.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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 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 με αριθμ.: 56/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με τις



απόψεις 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)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 30 ΜW
της εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στις θέσεις << ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ, ΑΝΑΣΚΕΛΟ,
ΠΑΠΠΑ ΛΑΚΚΟΣ, ΕΔΑΦΟΛΑΚΚΟΣ >> του Δήμου  Δελφών  Ν. Φωκίδας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 30 ΜW της εταιρείας΄΄
GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στις θέσεις << ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ, ΑΝΑΣΚΕΛΟ, ΠΑΠΠΑ ΛΑΚΚΟΣ,
ΕΔΑΦΟΛΑΚΚΟΣ >> του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.
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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

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 31,2 MW της ΄΄GREEN
VELOCITY  4  MIKE  ΄΄ στη θέση ΄΄ Πύργος ΄΄  Δ.Ε. Υπάτης και Καλλιέων των Δήμων
Λαμιέων και Δελφών  στους Ν. Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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.
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….
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 βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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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 καθώς και α)την με αριθμ.: 101/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με τις
απόψεις του Δήμου  Δελφών, β) το από 30-04-2022 E-MAIL της Συντονιστικής Επιτροπής
της κίνησης Πολιτών για τη Προστασία της Οίτης, γ) το από 16-05-2022 ψήφισμα με την
κατάσταση υπογραφόντων, δ) το από : 30-05-2022 έγγραφο του πληρεξούσιου Δικηγόρου
του Δήμου Δωρίδας κου Τρύφωνα Κόλλια με τις απόψεις του Δήμου Λαμιέων, η οποία
αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 39 MW της ΄΄GREEN
VELOCITY  4  MIKE  ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ΄΄ (23,4MW)και ΄΄
ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ΄΄(15,6MW) των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους Ν. Φθιώτιδας και
Φωκίδας αντίστοιχα.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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.
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….
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 βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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ΘΕΜΑ 17ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α) το από 04-02-2022 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής της
κίνησης Πολιτών για τη Προστασία της Οίτης, β) το με αριθμ. πρωτ:22/044/11-03-2022 
έγγραφο της  Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 15,6MW της ΄΄GREEN
VELOCITY  3  MIKE  ΄΄ στη θέση ΄΄ Ξεροβούνι ΄΄  των Δήμων  Λαμιέων και Δελφών  στους
Ν. Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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.
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….
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 βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος συμμετείχε η κα Μαρία Καρακώστα
εκπρόσωπος της εταιρείας και   τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

ΘΕΜΑ 18ο : 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 με αριθμ. πρώτ: 16260/18-07-2022 έγγραφο του Δήμου Λοκρών
για αναβολή της συζήτησης του θέματος, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την αναβολή της συζήτησης της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄
Αιολικό πάρκο ισχύος 121,0ΜWστη θέση ΄΄ Ερημιά΄΄ Δ.Ε. Μαλεσίνης & Δ.Ε. Ουποντίων,
Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν αιτήματος του
Δήμου Λοκρών.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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.
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….
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 βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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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) το αριθμ. πρωτ: 164678/406/18-07-2022 αίτημα του εκπροσώπου
της εταιρείας της ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜAE.  ΄΄  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) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 16 MW της ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜAE.  ΄΄ στη θέση ΄΄ Μόρνος - Πλαστιραϊικα ΄΄ του Δήμου  Δωρίδας  στο Ν.
Φωκίδας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας προκειμένου να υποβληθούν συμπληρωματικά
στοιχεία επι της ΜΠΕ.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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.
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….
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 βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.



ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16 MW της ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜAE. ΄΄
στη θέση ΄΄ Μόρνος - Πλαστιραϊικα ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.
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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 με αριθμ.: 72/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λεβαδέων , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της "FRONTERA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ" στη θέση <<ΑΧΛΑΔΕΣ>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και αταλάντευτη
και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της παραγωγής της
ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που επέβαλε η Ε.Ε και οι
οδηγίες της, 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.
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….
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 βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  118

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 με αριθμ.: 71/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λεβαδέων , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 12 MW της "ΓΤΙΜ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΠΕ" στη θέση <<Τούμπα Αυγέρη>> του Δήμου Λεβαδέων στο
Ν. Βοιωτίας Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η τοποθέτηση μας είναι σταθερή και
αταλάντευτη και ξεκινάει από την αντίθεση μας στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της
παραγωγής της ενέργειας…. Στην απελευθέρωση  της αγοράς της Ενέργειας, που
επέβαλε η Ε.Ε και οι οδηγίες της, 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.
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….
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 βάση αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και
να τον κινητοποιήσουμε.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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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 με αριθμ.: 70/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λεβαδέων , τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
μαρμάρων του << ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΣΤΕΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΕΛΦΩΝ >> στη
θέση “ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ” Κοινότητας Λαφυστίου, Δήμου Λεβαδέων, Ν. Βοιωτίας.
Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Πρόκειται για καινούργια επιχείρηση….
Ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει αναντίρρητα στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρες δικαίωμα
νομής, κατοχής και κυριότητος, από το οποίο θα το μισθώσει η  εκμεταλλεύτρια
επιχείρηση…..
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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 με αριθμ. πρωτ: 50786/1707/27-10-2014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ,
β) το αριθμ. πρωτ: 11459/ΚΓ/δκ/15-07-2022 έγγραφο του εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ΄΄, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  4 ψήφους υπέρ  και 2 κατά του (κου χρονά Αναστάσιου και του κου Μελισσάρη
Ιωάννη ) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 260MW της ΄΄ GEOENERGY IV
MIKE΄΄  στη θέση ΄΄ ΖΕΛΙ 2  ΄΄ του   Δήμου   και Αμφίκλειας - Ελάτειας  Ν. Φθιώτιδας.

1. Ο κος χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Επειδή έχουμε αρνητική εμπειρία από τις
μέχρι σήμερα δραστηριότητες της επιχείρησης, στον τομέα της αποκατάστασης του
περιβάλλοντος.

2. Επειδή δεν δίνονται στην μελέτη επαρκή στοιχεία για το πως θα εξασφαλίζονται οι
αναγκαίες ποσότητες νερού για την λειτουργία της επιχείρησης.

3. Χαρακτηριστικό της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή είναι ότι
ο Δήμος Λίμνης- Μαντουδίου- Αγίας Άννας δεν διαθέτει για το σύνολό του
εγκεκριμένο και σε ισχύ ΣΧΟΟΑΠ…. Η Δημοτική Ενότητα Κηρέως δεν διαθέτει
εγκεκριμένο και σε ισχύ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε. ή άλλο εγκεκριμένο
πολεοδομικό σχέδιο ή άλλο σχέδιο καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  12.20 μ.μ. και  συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



         Κυρμανίδης Ηλίας             Μελισσάρης Ιωάννης                    Αλεξοπούλου Δέσποινα

                                     Αποστολόπουλος Κων/νος

Μπουρμάς Ηλίας

Σωτηρόπουλος κων/νος

Χρονάς Αναστάσιος

Ακριβές Αντίγραφο
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