
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
        02ης    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  9

      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 90:30
π.μ. με  τηλεδιάσκεψη  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  Περιφερειακών  Επιτροπών  (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), η οποία σύμφωνα με α) το άρθρο 78 του ν. 4954/2022,
β) την αρ. πρωτ. 46681/13.07.2022 ενημέρωση ΥΠΕΣ και γ) την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083-
30.06.2022-ΦΕΚ-3367-30.06.2022-τεύχος-Β,  θα  πραγματοποιηθεί  δια  ζώσης  και
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄  zoom ΄΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  που  συγκροτήθηκε   με  την
205/2019 (αρ. πρ. 7/ 30-09-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Στερεάς  Ελλάδας,  μετά  από  την  αριθμ.  πρωτ: 267639/29-11-2022 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 8ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  31 / 10/ 2022.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας

ΘΕΜΑ  2ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Βελτίωση οδικής
ασφάλειας  Δήμου  -  Αναδιαμόρφωση  κόμβου  κεντρικής  εισόδου  Διστόμου¨  στο  Δήμο
Διστόμου - Αράχωβας -  Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  του  έργου  ¨Υφιστάμενος  Λιμένας  Πολιτικών,  του  Δήμου  Διρφύων  -
Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας¨. 
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  του  έργου  ¨Υφιστάμενος  Λιμένας  Πευκίου  ,  Δ.Ε.  Αρτεμησίου  του  Δήμου
Ιστιαίας - Αιδηψού 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 του έργου ¨Υφιστάμενος Λιμένας Ωρεών,  Δήμου Ιστιαίας -
Αιδηψού Ν. Ευβοίας¨.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου ¨Υφιστάμενος Λιμένας Ηλίων, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Ν.
Ευβοίας¨.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  του  έργου  ¨Υφιστάμενος  Λιμένας  Ιχθυόσκαλας  Χαλκίδας,  του  Δήμου
Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας¨. 
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου ¨Υφιστάμενος Λιμένας Λίμνης, Δ.Ε. Ελυμνίων, Δήμου Μαντουδίου
- Λίμνης - Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας¨ . 
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Φράγμα
Ψαχνών΄΄ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας¨. 
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄Αιολικός Σταθμός
Παραγωγής  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ)  Συνολικής  Ισχύος  74,1  MW της ΄΄  W.E.
GRAIGOS NEW ENERGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε.΄΄, σε  δασική  έκταση  στη  θέση
¨ΠΑΡΟΡΙΟΝ - ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ¨ της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων,
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση
του  έργου  :  ΄΄ΜΕΑ  ΚΑΙ  ΧΥΤΥ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ  -  (ΟΕΔΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ)΄΄  του  φορέα  ΄΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ¨ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄.    
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης.

Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της πλατφόρμας ΄΄  zoom  ΄΄,    συμμετείχαν τα μέλη:

   κ. Κυρμανίδης Ηλίας, Πρόεδρος 
   κ. Αποστολόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος



   κ. Γέμελος Εμμανουήλ, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
   κ. Καλατζή Αικατερίνη, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Κοροπούλη- Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος

      κ. Μπουρμάς Ηλίας, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Μπερμπερής Μωυσής, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
   κ. Σωτηρόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό μέλος

τέλος  το  αναπληρωματικό  μέλος  της  επιτροπής  κος   Χρονάς  Αναστάσιος,
παραβρέθηκε με φυσική παρουσία στο χώρο συνεδρίασης της επιτροπής. 

Aπών: Τα τακτικά μέλη της επιτροπής κα Καραβασίλη Ιουλία, κος Μελισσάρης Ιωάννης
που αντικαταστάθηκαν από το αναπληρωματικά μέλη Χρονά Αναστάσιο και Μπερμπερή
Μωυσή και ο κος  Καραγιάννης Κων/νος ο οποίος και δεν αντικαταστάθηκε.

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

παραβρέθηκε επίσης με φυσική παρουσία στο χώρο ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  Αλεξοπούλου  Δέσποινα,  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων  με βαθμό Α΄ , που ορίσθηκε με την
258579/3758/18-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σεισμός στην Νότια Εύβοια.

Αναστάτωση επικρατεί στους κατοίκους της νότιας Εύβοιας από τις διαδοχικές σεισμικές
δονήσεις  που  σημειώθηκαν  στην  περιοχή  το  πρωί  της  Τρίτης,  χωρίς  ευτυχώς  να
προκληθούν τραυματισμοί ή σοβαρά προβλήματα σε κτίρια και υποδομές.
Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυροποτάμου στη νότια Εύβοια σημειώθηκαν
από τις 6.32 π.μ. έως τις 7.24 π.μ. τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,7 η πρώτη, 4,1 η
δεύτερη  και  4,2  βαθμών  της  κλίμακας  Ρίχτερ  η  τρίτη,  ενώ  καταγράφηκαν  και  αρκετοί
μικρότεροι μετασεισμοί. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε ολόκληρη την Εύβοια και
Στερεά, στην Αττική αλλά και την Κορινθία.
Από τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις υπάρχουν αναφορές για μικρές ρωγμές σε σπίτια
κυρίως  παλιάς  κατασκευής.  Τα  σχολεία  χτες  στους  δήμους  Κύμης  -  Αλιβερίου  και
Καρύστου  παρέμειναν  κλειστά  για  προληπτικούς  λόγους,  ενώ  στους  κατοίκους  της
περιοχής  επικρατεί  ανησυχία  και  αναστάτωση,  καθώς  οι  σεισμικές  δονήσεις  έγιναν
ιδιαίτερα αισθητές.
Χθες λίγο μετά τις 10 μ.μ. σημειώθηκε νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, που έγινε
αισθητός και στην Αττική.



Την εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθούν σεισμολόγοι, οι οποίοι σε δηλώσεις τους χτες
έκαναν λόγο για μία περιοχή που δεν έχει δώσει τα τελευταία χρόνια ισχυρές σεισμικές
δονήσεις και δεν υπάρχουν γνωστά ρήγματα.
Ζητείται  από  την  Περιφερειακή  Αρχή  μια   πιο  ολοκληρωμένη  ενημέρωση  για  την
κατάσταση στην Νότια Εύβοια….. και φυσικά τα μέτρα που παίρνει ή σκέφτεται να πάρει
για τον αντισεισμικό έλεγχο των κτηρίων της περιοχής.

Ειδικότερα ζητήματα.

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ζητάμε να ενημερωθούμε γύρω από τις προθέσεις σας…..
• Αν και κατά πόσον θα μιλήσουμε για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Στερεά Ελλάδα…
• Αν και  κατά  πόσον  θα  ασχοληθούμε  με  τους  ελέγχους  που  είναι  η  Περιφέρεια
υποχρεωμένη να ασκεί, μόνιμα ή και περιοδικά, γύρω από την τήρηση των όρων. Που
περιγράφουν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

****************
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος  πρότεινε να συζητηθεί και το 
παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:

ΘΕΜΑ 1ο - Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης  κος.  Κυρμανίδης  Ηλίας   εισηγήθηκε  τη  λήψη  απόφασης  της  Μελέτη
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε) φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 12,4992  MW της ΄΄  AYLAKI II SOLAR FARM MAE΄΄  στη
θέση  ΄΄  ΒΑΛΤΟΣ΄΄  Δ.Ε.  Στυλίδας  του  Δήμου  Στυλίδας   στο  Ν.  Φθιώτιδας που  εκ
παραδρομής δεν συμπεριλήφθη στην ημερήσια διάταξη.      
Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Κυρμανίδης
Ηλίας. 

Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 

 ομόφωνα

αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου να συζητηθεί το παρακάτω έκτακτο θέμα για  τη
λήψη απόφασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 12,4992 MW της ΄΄ AYLAKI II SOLAR
FARM MAE΄΄   στη  θέση  ΄΄  ΒΑΛΤΟΣ΄΄  Δ.Ε.  Στυλίδας  του  Δήμου  Στυλίδας   στο  Ν.
Φθιώτιδας, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 160

ΘΕΜΑ  1ο : Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία

με  6  ψήφους  υπέρ,  1  κατά  του (κου  Χρονά  Αναστάσιου)  και  1  λευκό  της  κας
Κοροπούλη-  Κατσιμίχα  Βασιλικής την  έγκρισης   της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας



ισχύος 12,4992 MW της ΄΄ AYLAKI II SOLAR FARM MAE΄΄  στη θέση ΄΄ ΒΑΛΤΟΣ΄΄ 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 1ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
 

ομόφωνα

 ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 31 / 10/ 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
καθώς  και    την  αριθμ.  111/2022  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του   Δήμου
Διστόμου  –  Αράχωβας  –  Αντίκυρας  τα  οποία  αποτελούν   αναπόσπαστο  τμήμα  του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση  της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Βελτίωση
οδικής  ασφάλειας  Δήμου  -  Αναδιαμόρφωση  κόμβου  κεντρικής  εισόδου  Διστόμου¨  στο
Δήμο Διστόμου -  Αράχωβας -   Αντίκυρας Ν.  Βοιωτίας,  σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας. 
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Πρόκειται για χρήσιμο αι αναγκαίο έργο δημοσίου
συμφέροντος…..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
καθώς και   την αριθμ. 89/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Διστόμου
–  Αράχωβας  –  Αντίκυρας  τα  οποία  αποτελούν   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  του  έργου  ¨Υφιστάμενος  Λιμένας  Πολιτικών,  του  Δήμου  Διρφύων  -
Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας¨, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Τα λιμάνι έχει κατασκευαστεί σε δύο φάσεις. 
Αρχικά περί  τη δεκαετία του ’70 υπήρχε ένας μεμονωμένος μόλος διπλής κρηπίδωσης
που συνδέονταν μέσω της αμμουδιάς, με τον παράκτιο δρόμο. 
Αργότερα  κατά  τη  δεκαετία  του  ’90  έγιναν  επιπρόσθετες  εργασίες  και  το  λιμάνι
συμπληρώθηκε με:
• Σκυρόδετο διάδρομο επικοινωνίας με το δρόμο πλάτους 2,50 μ και με μήκος 24 μ,
• έναν κρηπιδωμένο μόλο σε συνέχεια του αρχικού και κάθετα στην ακτογραμμή, επίσης
διπλής κρηπίδωσης και στο τελείωμα του { με μορφή Γ (Γάμα) ) επίσης μόλος με διπλή
κρηπίδωση 
Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο και ανταποκρίνεται στο δημόσιο συμφέρον…
Θα  αποδεχτούμε  την  εισήγηση  εφόσον  υπάρξουν  εγγυήσεις  πως  ο  διάδρομος
επικοινωνίας με τον δρόμο διαπλατυνθεί  ικανοποιώντας αφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.
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ΘΕΜΑ  4ο :  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα



την έγκριση  της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  του  έργου  ¨Υφιστάμενος  Λιμένας  Πευκίου  ,  Δ.Ε.  Αρτεμησίου  του  Δήμου
Ιστιαίας - Αιδηψού Ν. Ευβοίας¨, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
των ήδη υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Πευκιού καθώς και  μικρές
βελτιώσεις  στις  υποδομές  του  υφιστάμενου  Αλιευτικού  Καταφυγίου  εντός  της
λιμενολεκάνης.
Οι εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων βοηθητικών υποδομών εντός Χερσαίας Ζώνης
Λιμένα  αφορούν  σε  αντικατάσταση  φθορών  υπαρχόντων  υποδομών:  αντικατάσταση
φωτιστικών  και  ιστών,  αντικατάσταση  pillar  &  πυροσβεστικών  pillars,  διαγράμμιση
κρηπιδώματος, τοποθέτηση παγκαριών και κλιμάκων πρόσβασης στα σκάφη.
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ 5ο:    Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση  της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση  του  έργου  ¨Υφιστάμενος  Λιμένας  Ωρεών,   Δήμου  Ιστιαίας  -  Αιδηψού  Ν.
Ευβοίας¨, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
των  ήδη  υφιστάμενων  λιμενικών  εγκαταστάσεων  του  λιμένα  Ωρεών  καθώς  και  μικρές
βελτιώσεις  στις  υποδομές  του  υφιστάμενου  Αλιευτικού  Καταφυγίου  εντός  της
λιμενολεκάνης.
Οι  εργασίες  αναβάθμισης  υφιστάμενων  βοηθητικών υποδομών εντός  Χερσαίας  Ζώνης
Λιμένα  αφορούν  σε  αντικατάσταση  φθορών  υπαρχόντων  υποδομών:  αντικατάσταση
φωτιστικών  και  ιστών,  αντικατάσταση  pillar  &  πυροσβεστικών  pillars,  διαγράμμιση
κρηπιδώματος, τοποθέτηση παγκακίων και κλιμάκων πρόσβασης στα σκάφη.
Δεν έχουμε αντίρρηση.
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ΘΕΜΑ  6ο:   Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση  της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου ¨Υφιστάμενος Λιμένας Ηλίων, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Ν.
Ευβοίας¨, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ - Α/Κ ΗΛΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ" .



Εκπονείται  στα  πλαίσια  της  Σύμβασης  με  τίτλο:  "Παροχή  Τεχνικών  Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  των  Αλιευτικών  Καταφυγίων  βόρειου
τομέα Εύβοιας.
Δεν έχουμε αντίρρηση….
Διατυπώνουμε όμως τον προβληματισμό αν όλες αυτές οι  εγκαταστάσεις  μπορούν να
εξυπηρετηθούν  κυκλοφοριακά  από  το  οδικό  δίκτυο  της  Βόρειας  Εύβοιας,  όπως  είναι
σήμερα…..
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ΘΕΜΑ  7ο :  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση  της  μελέτης  των  Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων  (ΜΠΕ για  την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ¨Υφιστάμενος Λιμένας Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας, του
Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας¨,  σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η " ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ-  Α/Κ  ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  Π.Ε.  ΕΥΒΟΙΑΣ  "
Εκπονείται  στα  πλαίσια  της  Σύμβασης  με  τίτλο:  "Παροχή  Τεχνικών  Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Α/Κ βόρειου τομέα
Εύβοιας"….. Γιατί ο λιμένας - στην παρούσα κατάσταση -  σε δόξα του ΟΛΝΕ δεν διαθέτει
περιβαλλοντικούς όρους.
Κατά την εκτίμηση μας σοβαρές παρανομίες υπάρχουν στις χερσαίες εγκαταστάσεις της
ιχθυόσκαλας που και αυτές δεν έχουν προσαρμοστεί στο Σχέδιο Πόλης.
Δεν έχουμε αντίρρηση εφόσον συμπληρωθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις.
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ΘΕΜΑ  8ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου ¨Υφιστάμενος Λιμένας Λίμνης, Δ.Ε. Ελυμνίων, Δήμου Μαντουδίου
- Λίμνης - Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας¨ , σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ  ΛΙΜΝΗΣ,  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΥΜΝΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΝΤΟΥΔΊΟΥ
ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ" Εκπονείται στα πλαίσια της Σύμβασης με τίτλο:
"Παροχή Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των
Α/Κ βόρειου  τομέα Εύβοιας".  …..  Γιατί  ο  λιμένας  -  στην παρούσα κατάσταση -   ΔΕΝ
διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους.
Δεν έχουμε αντίρρηση…. εφόσον συμπληρωθούν οι υπάρχουσες ελλείψεις.
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ΘΕΜΑ  9ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και   την αριθμ. 102/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου
Διρφύων  –  Μεσσαπίων,  τα  οποία  αποτελούν   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄  Φράγμα
Ψαχνών΄΄ στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας¨,  σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Το έργο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο…..Εφόσον…..

 διευκρινιστεί  η  συσχέτιση  του  εν  λόγω  έργου  με  το  Καταφύγιο  Άγριας  Ζωής
«Αγριλίτσα-Καταβόθρα-Καλαμάκι (Ψαχνών)» και να τεκμηριωθεί η συμβατότητα του
με το καθεστώς προστασίας του.

 αφήνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αμέσως κατάντη φράγματος υδροληψίας,
η απαιτούμενη από την μελέτη οικολογική παροχή, 

 εκπονηθεί ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης αστοχίας του έργου ώστε
μέσω  κατάλληλων  μέτρων,  δράσεων  και  έργων  ‘ώστε  να  αποφευχθεί  ή  στο
δυσμενέστερο  σενάριο  να  ελαχιστοποιηθεί  η  πιθανότητα  εκδήλωσης  του
πλημμυρικού κύματος.

Δεν έχουμε αντίρρηση.
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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  την αριθμ. 115/2022 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 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄Αιολικός
Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Συνολικής Ισχύος 74,1  MW της ΄΄
W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.΄΄, σε δασική έκταση στη θέση
¨ΠΑΡΟΡΙΟΝ - ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ¨ της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων,
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨.
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.….
στη  βάση  των  απατηλών  και  ψεύτικων  αναφορών  τους  για  την  λεγόμενη  «  πράσινη
ανάπτυξη »…. 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….οδηγούν σε αύξηση της τιμής του ρεύματος για την
λαϊκή κατανάλωση και άρα στην μεγαλύτερη και εντατικότερη εκμετάλλευση των λαϊκών
στρωμάτων
Οδηγούν 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 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  το με αριθμ. πρωτ:1978/ 06-09-2022 έγγραφο του ΄΄Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε.΄΄, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση του
έργου  :  ΄΄ΜΕΑ  ΚΑΙ  ΧΥΤΥ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ  -  (ΟΕΔΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ)΄΄  του  φορέα  ΄΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ¨ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄.    
Ο κος Χρονάς Αναστάσιος δήλωσε ότι: Η ΜΕΑ και ο ΧΥΤΥ είναι απολύτως αναγκαία και
πρέπει να χρηματοδοτηθούν και να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν….
Τα έργα αυτά διαθέτουν εν ισχύ Περιβαλλοντικούς Όρους (α.π. 239414/15.12.2020) με
διάρκεια ισχύος μέχρι 15.12.2035.
Με την παρούσα  εισήγηση προτείνεται  η  τροποποίηση της εν ισχύ ΑΕΠΟ του έργου
προκειμένου  σε  αυτήν να  συμπεριληφθεί  η  προσθήκη  διαλογής  χωριστά  συλλεγέντων
ανακυκλώσιμων αποβλήτων εντός της ΜΕΑ. 
Δεν έχουμε αντίρρηση στην τροποποίηση που προτείνεται…….
Σημειώνουμε  όμως πως απορρίφθηκε  από το  Υπουργείο  Εσωτερικών η  πρόταση για
χρηματοδότηση της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
μέχρι τις 31/12 του 2023….. γιατί εμπεριείχε και τον σχεδιασμό της ανακύκλωσης….. που



παραμένει εντελώς ανοργάνωτη και αναποτελεσματική, προοριζόμενη να παραδοθεί  για
εκμετάλλευση στον ιδιωτικό τομέα.
Όμως έτσι έκρινε η Διοίκηση του ΦοΔΣΑ, αδιαφορώντας για το τι συγκεκριμένα ζητούσε η
πρόσκληση του Υπουργείου μας…. Και συνακόλουθα επιχειρεί να μας οδηγήσει στα ΣΔΙΤ,
που  θα  είναι  σχεδόν  υποχρεωτικά   από  το  2024…..  αν  φυσικά  δεν  αντιδράσουμε
αποφασιστικά και συντονισμένα….
Για αυτό Ψηφίζουμε την τροποποίηση της Μελέτης για την ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ Χαλκίδας
και  την  ανακύκλωση  ….  Συνεχίζοντας,  όμως,  τον  αγώνα  για  να  αποτρέψουμε  την
ιδιωτικοποίηση  στην  διαχείριση  των  απορριμμάτων….  Το  πέρασμα  τους  στην
εκμετάλλευση του μονοπωλιακού κεφαλαίου και την καύση…
Επιμένουμε στην κρατική χρηματοδότηση …... και φυσικά στην αντικατάσταση του ΦοΔΣΑ
Α.Ε  από  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,  που  θα  λειτουργεί  αποκλειστικά  κάτω  από
δημόσιο  έλεγχο,  με  την  ευθύνη  των  Δημοτικών  Συμβουλίων,  χωρίς  εργολάβους  και
διασυνδέσεις με τα μονοπώλια.
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  10.40 π.μ. και  συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Κυρμανίδης Ηλίας               Αποστολόπουλος Κων/νος              Αλεξοπούλου Δέσποινα
                                                                                         

                                              
                                     Μπουρμάς Ηλίας 

                                     Καλατζή Αικατερίνη
                         
        
                                     Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική

                                     Γέμελος  Εμμανουήλ

                                     Σωτηρόπουλος Κων/νος

                                     Xρονάς Αναστάσιος
    

Ακριβές Αντίγραφο
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