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Στη Λαµία σήµερα 29 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10:15 π.µ. στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαµία, Υψηλάντη 1, 1ος
όροφος) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε µε την 149/2014 (αρ. πρ. 9/15-09-2014)
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
µετά από την αριθµ. Πρωτ: 27486/58/24-02-2016 πρόσκληση του
προέδρου αυτής, 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 πρακτικών συνεδριάσεως στις 29/12/2015.
Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης κος Μελισσάρης Ιωάννης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου
΄΄Οριοθέτηση
–
διευθέτηση
τµήµατος
του
ρέµατος
Σαρανταπόταµου΄΄ στο ∆ήµο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 3 MW της εταιρείας
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.» επί του ρέµατος Αγ. Νικολάου και
Μοναστηρακιώτικου ρέµατος στο Τ.∆. Μοναστηρακίου ∆.Ε. Αγράφων
του ∆ήµου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Ν. Φθιώτιδας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,5 MW της
εταιρείας «ONUBA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση «Πλατίκι» των ∆ήµων
Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Παράκαµψη Σκούρτων» στη ∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων ∆ήµου
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 MW της
«VIOTIA AIOLOS A.E.» στη θέση «Πουρνάρι» των ∆ήµων Αλιάρτου και
Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4 MW της
εταιρείας «GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση «Τσούκες» των ∆ήµων
Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
λατοµείου µαρµάρων της ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΚΟΡΟΥ ΟΕ στη θέση «ΜΑΖΑΡΙ
ΡΕΜΑ» του ∆ήµου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών εντός λατοµικής περιοχής µε
εγκαταστάσεις επιφανείας σε συνολική έκταση 630.368,14 τ.µ. (έκταση
χώρου επέµβασης 233.926,30 τ.µ.) καθώς και για όµορο χώρο εκτός
λατοµικής περιοχής έκτασης 37.381,94 τ.µ. για χρήση βοηθητικών
χώρων, στη θέση ¨Νευρόπολις – Παφύλου», Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής,
∆.Ε. Λαµιέων, ∆ήµου Λαµιιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σχεδίου
∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων λατοµείου µαρµάρων της
εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΛΙΑΤΗ ΑΕ», εκτάσεως 20.010 τ.µ., στη θέση
΄΄ΛΙΜΙΚΟ ή ΒΟΓΛΗ ΄΄ της Τ.Κ. Στυρέων, του ∆ήµου Καρύστου, Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου : «Βελτίωση – διαµόρφωση συµβολής επαρχιακής οδού
Κάρυστος – Μαρµάρι µέσω Λυκορέµατος» στο ∆ήµου Καρύστου Ν.
Ευβοίας .
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου : «Εκβάθυνση διαύλου & λιµενολεκάνης λιµένα Στυλίδας επέκταση προβλήτα και κρηπιδωµάτων και δηµιουργία υδατοδροµίου
λιµένα Στυλίδας».
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Έργα προστασίας παραλιακής οδού Καλάµου – Αγ. Κων/νου»
στο ∆ήµο Μώλου – Αγ. Κων/νου Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54
MW της εταιρίας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ∆ΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση
΄΄Σκοτωµένοι – Βαθειά Γωνία΄΄ του ∆ήµου ∆ελφών Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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κος
κος
κος

Σανιδάς Χαράλαµπος , ως Πρόεδρος
Μελισσάρης Ιωάννης , Αντιπρόεδρος
Τσιτσάνης Λάµπρος , Π.Σ. , τακτικό µέλος
Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος
Αποστολόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , τακτικό µέλος
Κοντζιάς Ιωάννης, Π.Σ. , τακτικό µέλος
Κατσαγούνος Ευάγγελος, Π.Σ. , τακτικό µέλος
Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος
Ευαγγελίου Παναγιώτης Π.Σ. , τακτικό µέλος

Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού.
Παραβρέθηκαν επίσης :
1. Ο ∆ήµαρχος Αγράφων κος Μπάµπαλης Θεόδωρος
2. Ο Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου κ. Χρυσικός
Νικόλαος.
3. Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ. της εν λόγω
∆ραστηριότητας κ. Βελεντζάς Λεωνίδας.
4. Η Αντιδήµαρχος Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου κα Μπεζάνη Ευφροσύνη
και ο κος Καραµανώλης Αθανάσιος, Σύµβουλος του ∆ήµου.
5. Ο κος Μπράχος Γρηγόρης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός,
εκπρόσωπος της εταιρείας Λατοµεία Λαµίας ΑΒΕΕ.
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, υπάλληλος
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Έργων µε
βαθµό Γ΄ , που ορίσθηκε γραµµατέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης µε την 10349/731/11-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας.
Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
oµόφωνα
ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 29/12/2015.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 1

ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
΄΄Οριοθέτηση – διευθέτηση τµήµατος του ρέµατος Σαρανταπόταµου΄΄
στο ∆ήµο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 2

ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη τα κάτωθι : α) την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, β) τη µε
αριθµ. Απόφαση 15/2016/29-01-2016 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2016) ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αγράφων (Α∆Α : Ψ073Ω6Α-ΤΓΓ) , γ) το µε αριθµ. πρωτ.: οικ.
27103/57/24-02-2016 Ενηµερωτικό Υπόµνηµα της εταιρείας επί της
µελέτης που κατατέθηκε στην Επιτροπή, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού καθώς επίσης την
τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος του κου Προέδρου της
Επιτροπής και των µελών της, του κου Τσιτσάνη Λάµπρου και του κου
Αναστασίου Γεώργιου, επίσης του ∆ήµαρχου Αγράφων, του Πρόεδρου
του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου, και του Προέδρου &
∆ιευθύνοντα Συµβούλου του ∆.Σ. της εταιρείας, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
κατά πλειοψηφία
την µη έγκριση µε 8 ψήφους κατά και 1 υπέρ (κ. Κατσαγούνος
Ευάγγελος) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 3 MW
της εταιρείας
«Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.» επί του ρέµατος Αγ. Νικολάου και
Μοναστηρακιώτικου ρέµατος στο Τ.∆. Μοναστηρακίου ∆.Ε. Αγράφων
του ∆ήµου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε τα κάτωθι :
α) Τις παρατηρήσεις που έθεσαν τα µέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης:
1) ο κος Τσιτσάνης Λάµπρος ανέφερε : Το έργο αφορά επέκταση
Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 0,980KW, ο οποίος
κατασκευάστηκε και λειτουργεί από το 2002 µε τελική ισχύ 3 MW. Για την
κατασκευή και λειτουργία της υδροληψίας επί του ρέµατος Αγίου
Νικολάου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου Αγράφων θα απαιτηθεί η κατασκευή
νέας δασικής οδού µήκους 115µ. Ο νέος ΥΗΣ είναι εντός περιοχής
Natura “Όρη Άγραφα”. Από την εκτίµηση και την αξιολόγηση των
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν θα προκληθούν επιπτώσεις στο
περιβάλλον απαραιτήτως όµως, είναι η λήψη µέτρων για τη µείωση
πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Κατά τη φάση κατασκευής του
έργου οι επιπτώσεις στη Χλωρίδα και την Πανίδα θα πρέπει να
ελαχιστοποιηθούν καθώς επίσης και η εξασφάλιση ελεύθερης
διακίνησης των ιχθύων µέσω της διόδου ιχθύων εφόσον υφίσταται
ιχθυοπανίδα στη περιοχή, όπου απαιτείται σύµφωνα µε την εισήγηση
της υπηρεσίας να προσκοµισθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου Τµήµατος
Αλιείας σχετικά µε την ύπαρξή της.
Επί της ανωτέρω µελέτης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αγράφων
καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μοναστηρακίου Αγράφων
ψήφισαν αρνητικά.

Πέραν όµως της απόφασης, ως Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρυτανίας
αλλά και δηµότης του ∆ήµου Αγράφων, προσωπικά, θέλω να πιστεύω
ότι δεν έγινε ο κατάλληλος χειρισµός του όλου θέµατος τόσο από
πλευράς εταιρείας και συγκεκριµένα από τον ιδιώτη επιχειρηµατία κύριο
Βελεντζά (Αρνητική η προηγούµενη στάση και συµπεριφορά του έναντι
φορέων και κατοίκων) όσο και από πλευράς Τ.Κ. Μοναστηρακίου (Ιδίως
του Προέδρου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου που πιθανών να µην ενηµέρωσε
επαρκώς τους κατοίκους). Κέρδος είχε η Τ.Κ. Μοναστηρακίου να είναι
θετική σε τέτοιου είδους επένδυση ασφαλώς µε προϋποθέσεις
εξασφάλισης ύδρευσης και άρδευσης αλλά και λοιπών έργων
ανταποδοτικών αρκεί εκ των προτέρων να γινόταν ο κατάλληλος
χειρισµός. Σε εποχές οικονοµικής κρίσης δεν διώχνουµε αλλά
επιδιώκουµε επενδύσεις.
2) ο κος Αναστασίου Γεώργιος ανέφερε: Λαµβανοµένων υπόψη των
αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας και του γεγονότος ότι κατά τους
θερινούς µήνες παρατηρείται αύξηση του πληθυσµού της περιοχής, το
νερό δεν θα επαρκέσει για τις ανάγκες των κατοίκων, καθώς επίσης και
της έλλειψης µέτρων για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας
της περιοχής εκ µέρους του επιχειρηµατία ο οποίος και κατά το
παρελθόν δεν ήταν σωστός στις υποχρεώσεις του πιστεύω ότι θα
πρέπει να µην εγκριθεί η µελέτη.
γ) Την παρατήρηση που έθεσε ο ∆ήµαρχος Αγράφων κος Μπάµπαλης
Θεόδωρος ότι το νερό αυτό θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του
χωριού ύδρευσης και άρδευσης διότι το υπάρχον δεν επαρκεί και ιδίως
τους θερινούς µήνες.
δ) Τις παρατηρήσεις που έθεσε ο κος Χρυσικός Νικόλαος Πρόεδρος
Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου επί του θέµατος.
Στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου του ∆.Σ.
της εν λόγω ∆ραστηριότητας κου Βελεντζά Λεωνίδα επί του θέµατος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 3

ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
oµόφωνα
την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Ν. Φθιώτιδας,
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 4

ΘΕΜΑ 5ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
oµόφωνα
την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,5 MW της
εταιρείας «ONUBA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση «Πλατίκι» των ∆ήµων
Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα,
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 5
ΘΕΜΑ 6ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
oµόφωνα
την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Παράκαµψη Σκούρτων» στη ∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων ∆ήµου Τανάγρας Ν.
Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 6

ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή καθώς και το από 403/2015/0212-2015 Απόσπασµα της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Θηβαίων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει
οµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 MW της «VIOTIA
AIOLOS A.E.» στη θέση «Πουρνάρι» των ∆ήµων Αλιάρτου και Θηβαίων
στο Ν. Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 7

ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή καθώς και το από 22/2016/0802-2016 Απόσπασµα της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του
παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4 MW της
εταιρείας «GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση «Τσούκες» των ∆ήµων
Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα, ,
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 8

ΘΕΜΑ 9ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
Oµόφωνα
την αναβολή της µελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) λατοµείου
µαρµάρων της ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΚΟΡΟΥ ΟΕ στη θέση «ΜΑΖΑΡΙ ΡΕΜΑ» του
∆ήµου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, για λήψη περισσότερων στοιχείων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 9

ΘΕΜΑ 10ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή καθώς και το µε αριθµ. πρωτ.:
οικ. 7311/1/18-01-2016 έγγραφο της εταιρείας επί της µελέτης, που
κατατέθηκε στην Επιτροπή και την αριθµ. 75/2016 Απόφαση της 2ης
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λαµίας, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει
Oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
εκµετάλλευση λατοµείου αδρανών υλικών εντός λατοµικής περιοχής µε
εγκαταστάσεις επιφανείας σε συνολική έκταση 630.368,14 τ.µ. (έκταση

χώρου επέµβασης 233.926,30 τ.µ.) καθώς και για όµορο χώρο εκτός
λατοµικής περιοχής έκτασης 37.381,94 τ.µ. για χρήση βοηθητικών
χώρων, στη θέση ¨Νευρόπολις – Παφύλου», Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής,
∆.Ε. Λαµιέων, ∆ήµου Λαµιιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύµφωνα µε τα κάτωθι:
α)Υπάρχει διαφορά µερικών τετραγωνικών µέτρων στους χώρους
εκµετάλλευσης που αναφέρονται στον τίτλο της µελέτης και στη ΜΠΕ.
β) Σχετικά µε την απόσταση από το ΧΥΤΑ έχει αποφανθεί το ΥΠΕΝ µε
έγγραφο (Α∆Α : 70Ψ74653Π8-ΨΞΙ.)
γ)Σχετικά µε δηµοτικό δρόµο που διέρχεται από τη λατοµική ζώνη
προσκοµίστηκε από τον κο. Μπράχο Γρηγόρη, Μεταλλειολόγο
Μηχανικό, εκπρόσωπο της εταιρείας Λατοµεία Λαµίας ΑΒΕΕ η 75/2016
Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Λαµίας.
δ)Να αφαιρεθούν από τα σχετικά της εισήγησης οι αναφορές 5 έως 9.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 10

ΘΕΜΑ 11ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
Oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σχεδίου
∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων λατοµείου µαρµάρων της
εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΛΙΑΤΗ ΑΕ», εκτάσεως 20.010 τ.µ., στη θέση
΄΄ΛΙΜΙΚΟ ή ΒΟΓΛΗ ΄΄ της Τ.Κ. Στυρέων, του ∆ήµου Καρύστου, σύµφωνα
µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 11

ΘΕΜΑ 12ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
Oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου:
«Βελτίωση – διαµόρφωση συµβολής επαρχιακής οδού

Κάρυστος – Μαρµάρι µέσω Λυκορέµατος» στο ∆ήµου Καρύστου Ν.
Ευβοίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 12

ΘΕΜΑ 13ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
Oµόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου:
«Εκβάθυνση διαύλου & λιµενολεκάνης λιµένα Στυλίδας επέκταση προβλήτα και κρηπιδωµάτων και δηµιουργία υδατοδροµίου
λιµένα Στυλίδας», σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 13

ΘΕΜΑ 14ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη τα κάτωθι : α) την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, β) το µε
αριθµ. πρωτ.:
100436/5335/04-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας – Τµήµα
Συγκοινωνιακών Έργων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του
παρόντος πρακτικού καθώς και την τοποθέτηση των απόψεων επί του
θέµατος του κου Προέδρου της Επιτροπής και των µελών της, του κου
Αναστασίου Γεώργιου και του κου Γρεβενίτη Θωµά καθώς και των
στελεχών του ∆ήµου Μώλου – Αγ. Κωνασταντίνου, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
Oµόφωνα
την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Έργα προστασίας παραλιακής οδού Καλάµου – Αγ. Κων/νου»
στο ∆ήµο Μώλου – Αγ. Κων/νου Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τα κάτωθι:
α) Ο τίτλος του έργου όπως περιγράφεται στο υπόµνηµα δεν
αντικατοπτρίζει την υφιστάµενη κατάσταση.
β) Την τοποθέτηση των στελεχών του ∆ήµου της Αντιδήµαρχου Μώλου
– Αγ. Κωνσταντίνου κας Μπεζάνη Ευφροσύνης και του κου
Καραµανώλη Αθανάσιου, Συµβούλου του ∆ήµου, επί του θέµατος.
γ) Τις παρατηρήσεις που έθεσαν τα µέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης :

1) ο κος Αναστασίου Γεώργιος ανέφερε : Η χρήση των αιγιαλών ανήκει
αποκλειστικά στην Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου η οποία µε
απόφασή της παραχωρεί την χρήση στους αρµόδιους ∆ήµους. Στην
προκειµένη περίπτωση το έργο ανήκει αποκλειστικά στην αρµόδια
τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου η οποία θα πρέπει να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή του έργου και δεν υπόκειται
στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας και ως εκ τούτου θα πρέπει να µην
εγκριθεί η µελέτη.
2) ο κος Γρεβενίτης Θωµάς ανέφερε : Η κατασκευή του έργου γίνεται
εντός του αιγιαλού περιορίζοντας τον διαθέσιµο χώρο των λουοµένων.
Να προηγηθεί η πράξη αναλογισµού της εκτέλεσης του έργου και να
οριοθετηθούν οι ζώνες αιγιαλού και παραλίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 14
ΘΕΜΑ 15ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει
οµόφωνα
την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 MW της
εταιρίας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ∆ΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση
΄΄Σκοτωµένοι – Βαθειά Γωνία΄΄ του ∆ήµου ∆ελφών Ν.
Φωκίδας,
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 15
ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : Απόφαση της επιτροπής για να
συζητηθεί ως έκτακτο θέµα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Ποταµιάς ∆ήµου Καρπενησίου Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
κος. Σανιδάς Χαράλαµπος.
Η
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης µετά από διαλογική
συζήτηση
οµόφωνα
ενέκρινε να συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέµα εκτός ηµερήσιας
διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 16

ΘΕΜΑ 1ο - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, καθώς
και την τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος του κου Τσιτσάνη
Λάµπρου, µέλους Επιτροπής, µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
οµόφωνα
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Ποταµιάς ∆ήµου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας,
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την τοποθέτηση του κου
Τσιτσάνη Λάµπρου, µέλους Επιτροπής, που συγκεκριµένα ανέφερε : Το
σχέδιο συνίσταται στην οργάνωση των χρήσεων γης , την προώθηση
περιοχών προστασίας του περιβάλλοντος και των πόρων και την
οικιστική και πολεοδοµική οργάνωση και ανάπτυξη των οικισµών της
∆ηµοτικής Ενότητας Ποταµιάς του ∆ήµου Καρπενησίου.
Η περιοχή µελέτης της ∆.Ε. Ποταµιάς χαρακτηρίζεται από τα έντονα
προβλήµατα ορεινότητας και προσβασιµότητας και γεωγραφικής
αποµόνωσης σε σχέση µε γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες, όµως η
άµεση γειτνίασή της µε το Καρπενήσι, που παρουσιάζει βελτιωµένη
προσβασιµότητα σε σχέση µε τις λοιπές περιοχές της Ευρυτανίας, της
εξασφαλίζει συγκριτικά καλύτερη θέση στην Π.Ε. και το ∆ήµο.
Επίσης χαρακτηρίζεται για το αλπικό της τοπίο, το απείρου κάλλος
φυσικό της περιβάλλον και το αξιόλογο υδάτινο περιβάλλον πληθώρα
χειµάρρων και ρεµάτων µε κυριότερο ποταµό τον Καρπενησιώτη,
κεφάλαιο για την περιοχή. Το ΣΧΟΟΑΠ θέτει όρους και περιορισµούς στη
χωροθέτηση αιολικών πάρκων για τη µείωση των επιπτώσεων και
προτείνει περαιτέρω την τροποποίηση του Ε.Π. των ΑΠΕ για την
Ευρυτανία γενικά και την περιοχή ειδικά.
Η προτεινόµενη χωροθέτηση έργων επεξεργασίας λυµάτων και η
ευρωστία των οικισµών και προοπτική διαχείρισης των απορριµµάτων
στην κλίµακα του ∆ήµου αναιρούν τις σηµερινές αρνητικές επιπτώσεις
της διαχείρισης απορριµµάτων και λυµάτων. Η διαχείριση των υγρών και
στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις νοµοθετικές
οδηγίες καθώς επίσης και την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων και τα
Μέτρα και Όρους για τη ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και
Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.
Στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ κυριαρχούν τα δάση, οι οικότοποι και λωρίδα
και πανίδα που τα συνοδεύει. Επίσης σήµερα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα
προστατευόµενες περιοχές πλην της θεσµοθετηµένης προστασίας των
δασών. Κατά την υλοποίηση του Σ. Χ. Ο. Ο.Α. Π. , ο φορέας
υλοποίησης οφείλει να ακολουθεί τις παρακάτω διατάξεις για την
προστασία της χλωρίδας και πανίδας : Οδηγία για τη διατήρηση των
άγριων πτηνών, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, Νόµο για την προστασία των δασών

και γενικά εκτάσεων της χώρας, ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις.
Τέλος οι όποιες επιπτώσεις ελαχιστοποιούνται ακόµη περισσότερο,
καθώς τα οφέλη στην περιοχή, υπερτερούν των δυσµενών επιπτώσεων
µε τη λήψη κατάλληλων προληπτικών µέτρων προστασίας. Για την
παρακολούθηση των σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
εφαρµογή του προτεινόµενου Σχεδίου, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης από το ∆ήµο, βάση των
ακόλουθων αρχών :
1. Εγκαθίδρυση ενός συστηµατικού τρόπου συλλογής των
απαραίτητων στοιχείων
2. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να διεξάγεται σε διετή βάση
3. Να χρησιµοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, ως βασικά µεγέθη της
παρακολούθησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 17
Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12:00 π.µ.
και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα
µέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σανιδάς Χαράλαµπος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μελισσάρης Ιωάννης

Τσιτσάνης Λάµπρος

Αποστολόπουλος Κων/νος

Κοντζιάς Ιωάννης

Κατσαγούνος Ευάγγελος

Γρεβενίτης Θωµάς

Ευαγγελίου Παναγιώτης

Αναστασίου Γεώργιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κονταξή Χαρίκλεια

