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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  1 
 
      Στη Λαµία σήµερα 23 Ιανουαρίου 2017, ηµέρα  ∆ευτέρα και  ώρα 
09:00 π.µ. στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαµία, Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος) συνήλθε σε 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 
και µε την αριθµ. πρωτ. 87791/1511/07-06-2016 (Α∆Α : 7ΣΨΚ7ΛΗ-∆3Η) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισµού Προέδρου 
της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας καθώς και µετά από την αριθµ. Πρωτ: 9049/12/17-01-
2017 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 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2941 ∆ΑΦΝΟΥΣΑ» πλησίον του οικισµού 
∆αφνούσα του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2422310 MΑΡΑΘΟΣ» στη θέση ΄΄ ΚΟΥΚΟΤΟΣ ΄΄  
πλησίον του οικισµού Μάραθος του ∆ήµου  Αγράφων Ευρυτανίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2422918 ΕΛΑΙΩΝΑΣ» στη θέση «ΑΗ∆ΟΝΙ» της Τ.Κ. 
Πλατανιστού του ∆ήµου Καρύστου. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  



 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2422911 ΑΧΙΛΛΙ» στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» του 
οικισµού Αχιλλίου του ∆ήµου Σκύρου. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
λατοµείου µαρµάρων του ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ    στη θέση 
«ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ », ΤΚ Θίσβης  ∆Ε Θίσβης, ∆ήµου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
τµήµατος Καµένα Βούρλα - Μενδενίτσα (ΑΚ Σκάρφειας) του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
τροποποίηση του τµήµατος  Τραγάνα - Αρκίτσα του αυτοκινητόδροµου 
ΠΑΘΕ, ως προς τους ΑΚ Αταλάντης και Λιβανάτων για τα πλευρικά 
διόδια. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου ΄΄ Μονάδα Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικινδύνων 
Αποβλήτων ( Εργασία R12, R13 ,D13, D15 ) ΄΄ της εταιρείας ΄΄ 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε .΄΄   στη θέση «ΛΥΣΙΑ  » του ∆.∆. Οινοφύτων    
του  ∆ήµου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για : α) 
την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και την µετατόπιση πλωτής 
µονάδας πάχυνσης 30 στρεµµάτων, εκσυγχρονισµό των πλωτών 
εγκαταστάσεων και µετατροπή των εκτρεφόµενων ειδών, β) την 
αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια 
δασική έκταση, γ) την αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας και δ) την 
αδειοδότηση συνοδών έργων (προβλήτα) εντός της θάλασσας, στη 
θέση «Κόκκινα», του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου Νοµού Ευβοίας, της 
εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝΙ∆ΕΣ Ι.Κ.Ε.» 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  



 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του 
µεταλλείου νικελιούχου κοιτάσµατος, στην περιοχή «Μαγούλα», ∆ήµου 
Ορχοµενού, Π.Ε. Βοιωτίας, από την ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
των έργων αναβάθµισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων 
(Ε.Ε.Λ.) Άµφισσας στο ∆ήµο ∆ελφών Ν. Φωκίδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «Ανάδειξη Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών Μνηµείων στη ∆Ε 
Υπάτης ∆ήµου Λαµίας Ν. Φθιώτιδας». 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
 ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) α) 
Πρατηρίου υγρών καυσίµων, β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 20 KW και γ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών 
ελαίων/βιορευστών, ισχύος 100 KW, της εταιρείας «ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ 
– ΛΟΥΚΑΣ Ι ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΟΕ» στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, του ∆ήµου 
Αµφίκλειας – Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW 
της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪ∆ΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε. – Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση ΄΄Μαυροπλαγιά – Γκελεσίτης – Μαυροβούνι» του 
∆ήµου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
11,5 MW της εταιρείας «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΕΠΕ» 
στη θέση «Τρίκορφο» του ∆ήµου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
επέκταση ισχύος αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από 21 ΜW σε 33 ΜW, της εταιρείας «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕΕ» στη θέση 
΄΄Στέρνιζα ΄΄,  ∆.Ε Πλαταιών , του  ∆ήµου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.   



Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). 
 
ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : 
α) την µετατόπιση πλωτής µονάδας πάχυνσης σε θέση πλησίον 
υφιστάµενης µε αύξηση ετήσιας δυναµικότητας ( από 390 τον σε 487,5 
τον) και εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων,  β) την επέκταση 
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια δασική έκταση 
και γ) επέκταση συνοδών έργων (κρηπιδότοιχος  + σιλό τροφοδοσίας) 
εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λαγονήσι Λάρυµνας», ∆.Ε. 
Οπουντίων, του ∆ήµου Λοκρών Νοµού Φθιώτιδας, της εταιρείας 
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). 
 
ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 
έργο : «Έργα προστασίας παραλιακής οδού Καλάµου – Αγ. 
Κωνσταντίνου Φθιώτιδας». 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν : 
 

1. κος Ταγκαλέγκας  ∆. Ιωάννης ,  ως Πρόεδρος 
2. κος Μελισσάρης  Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , τακτικό µέλος 
3. κος Κυρίτσης  ∆ηµήτριος , Π.Σ. , τακτικό µέλος 
4. κος Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κος Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
6. κα  Αραβαντινού  Πέγκυ , Π.Σ., τακτικό µέλος 
7. κος Bουρδάνος ∆ηµήτριος, Π.Σ. , τακτικό µέλος  
8. κος Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος 

 
Aπών:  Ο κος Ευαγγελίου Παναγιώτης, Π.Σ. , τακτικό µέλος, ο οποίος και  
δεν αντικαταστάθηκε. 
  
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. 
 
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Κονταξή  Χαρίλκεια, υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Έργων  µε 
βαθµό Α΄ , 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 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) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2941 ∆ΑΦΝΟΥΣΑ» πλησίον του οικισµού 
∆αφνούσα του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας, σύµφωνα µε 
την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

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) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2422310 MΑΡΑΘΟΣ» στη θέση ΄΄ ΚΟΥΚΟΤΟΣ ΄΄  
πλησίον του οικισµού Μάραθος του ∆ήµου  Αγράφων Ευρυτανίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την παρατήρηση του κου 
Γρεβενίτη, στην αναγκαιότητα τήρησης απόστασης τοποθέτησης των 
µηχανηµάτων από  την περίφραξη ώστε να τηρείται αντιπυρική ζώνη. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   2  
 
ΘΕΜΑ 3ο: 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) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2422918 ΕΛΑΙΩΝΑΣ» στη θέση «ΑΗ∆ΟΝΙ» της Τ.Κ. 
Πλατανιστού του ∆ήµου Καρύστου, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

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 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «2422911 ΑΧΙΛΛΙ» στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» του 
οικισµού Αχιλλίου του ∆ήµου Σκύρου, 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, καθώς και την µε αρθµ. 
368/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θηβαίων, τα 
οποία αποτελούν  αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού, 
µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει   

 
oµόφωνα 

 
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
λατοµείου µαρµάρων του ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ στη θέση 
«ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ », ΤΚ Θίσβης  ∆Ε Θίσβης, ∆ήµου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας, 
κατόπιν αιτήµατος του  κου Παναγιώτου ( εκπρόσωπος της ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)µε αίτηµα  την αναβολή του θέµατος. 
 

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 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
τµήµατος Καµένα Βούρλα - Μενδενίτσα (ΑΚ Σκάρφειας) του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
Ο κος Κυρίτσης,  µε αφορµή το εν λόγω έργο αναφέρθηκε  στην 
ύπαρξη επικίνδυνων σηµείων του αυτοκινητοδρόµου στην περιοχή των 
Θερµοπυλών και συγκεκριµένα τόσο στη γέφυρα στην οποία εκβάλουν 
τα θερµά λουτρά Θερµοπυλών, όσο και στην περιοχή του Κόµβου  
Μώλου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   6  



 
Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος παραβρέθηκε ο κος Γ. 
Νικολακόπλουλος, Μελετητής της εταιρείας ENVISTA- Γ. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΛΟΥΛΟΣ – Ε. ΜΙΧΑΗΛΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, ο οποίος 
τοποθετήθηκε επί τα αναφερόµενα της µελέτης.  ∆ήλωσε ότι: η 
παρούσα µελέτη αφορά την τοποθέτηση πλευρικών διοδίων διότι τίθεται 
θέµα ασφάλειας, θορύβου και φθοράς των παράπλευρων δρόµων 
από τα βαρέα οχήµατα που διέρχονται από τους οικισµούς Προσκυνά 
και Τραγάνας.   
 
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 µε αρθµ. 
14494/22-11-2016 έγγραφο του ∆ήµου Λοκρών, τα οποία αποτελούν  
αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει   

oµόφωνα 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για την τροποποίηση του τµήµατος  Τραγάνα - Αρκίτσα του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, ως προς τους ΑΚ Αταλάντης και Λιβανάτων 
για τα πλευρικά διόδια, 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, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
την αναβολή  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου ΄΄ Μονάδα Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικινδύνων 
Αποβλήτων ( Εργασία R12, R13 ,D13, D15 ) ΄΄ της εταιρείας ΄΄ 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε .΄΄   στη θέση «ΛΥΣΙΑ  » του ∆.∆. Οινοφύτων    
του  ∆ήµου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας, για λήψη περισσότερων στοιχείων 
προς την επιτροπή.  
 

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 έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : α) 
την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και την µετατόπιση πλωτής 
µονάδας πάχυνσης 30 στρεµµάτων, εκσυγχρονισµό των πλωτών 
εγκαταστάσεων και µετατροπή των εκτρεφόµενων ειδών, β) την 
αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια 
δασική έκταση, γ) την αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας και δ) την 
αδειοδότηση συνοδών έργων (προβλήτα) εντός της θάλασσας, στη 
θέση «Κόκκινα», του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου Νοµού Ευβοίας, της 
εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝΙ∆ΕΣ Ι.Κ.Ε.», σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   9 

 
Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος παραβρέθηκε ο κος Γ. 
Καµάρης, εκπρόσωπος της εταιρείας ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ ο οποίος 
τοποθετήθηκε επί του θέµατος.  
 
ΘΕΜΑ 10ο: 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 
 
στην έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του 
µεταλλείου νικελιούχου κοιτάσµατος, στην περιοχή «Μαγούλα», ∆ήµου 
Ορχοµενού, Π.Ε. Βοιωτίας, από την ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ., σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της εισήγησης της υπηρεσίας.  

 
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 
 
στην έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
των έργων αναβάθµισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων 
(Ε.Ε.Λ.) Άµφισσας στο ∆ήµο ∆ελφών Ν. Φωκίδας, 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, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «Ανάδειξη Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών Μνηµείων στη ∆Ε 
Υπάτης ∆ήµου Λαµίας Ν. Φθιώτιδας», 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, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία 
 
µε 6 ψήφους υπέρ και 2 Λευκά (του κου Μελισσάρη και του κου 
Γρεβενίτη), την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ)  α) Πρατηρίου υγρών καυσίµων, β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 20 
KW και γ) Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση 
φυτικών ελαίων/βιορευστών, ισχύος 100 KW, της εταιρείας «ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι 
ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ – ΛΟΥΚΑΣ Ι ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΟΕ» στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, 
του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   13  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και την αρθµ. πρωτ.  
11491/15/19-01-2017 αίτηση της εταιρείας για την αναβολή του θέµατος, 
τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, 
µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  

 
oµόφωνα 

 
την αναβολή της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW της 
εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪ∆ΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε. – Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση ΄΄Μαυροπλαγιά – Γκελεσίτης – Μαυροβούνι» του 
∆ήµου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας, µετά από αίτηµα της εταιρείας για 
αναβολή του θέµατος.  
 



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   14 
 
Πριν από τη συζήτηση των κατωτέρω θεµάτων αποχώρησε η κα 
Αραβαντινού Πέγκυ  για προσωπικούς λόγους. 
 
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 κατά 

oµόφωνα 
 
την αναβολή της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
του αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
11,5 MW της εταιρείας «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΕΠΕ» 
στη θέση «Τρίκορφο» του ∆ήµου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας, για  τη λήψη 
σχετικής απόφασης του ∆ήµου Καρύστου.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   15 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και την µε αρθµ. 
369/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θηβαίων, τα 
οποία αποτελούν  αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού, 
µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  
 

oµόφωνα 
 
στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
επέκταση ισχύος αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από 21 ΜW σε 33 ΜW, της εταιρείας «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕΕ»  στη θέση 
΄΄Στέρνιζα΄΄,  ∆.Ε Πλαταιών, του ∆ήµου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας, σύµφωνα 
µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   16 
 
ΘΕΜΑ 17ο: 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 αρθµ. 10-
30/6/2015 πρακτικό  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λοκρών , τα 
οποία αποτελούν  αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού, 
µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  
 

πλειοψηφία 
 



µε έξι (6) ψήφους υπέρ και ένα (1) Λευκό (του Προέδρου της Επιτροπής), 
την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : α) 
την µετατόπιση πλωτής µονάδας πάχυνσης σε θέση πλησίον 
υφιστάµενης µε αύξηση ετήσιας δυναµικότητας ( από 390 τον σε 487,5 
τον) και εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων,  β) την επέκταση 
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια δασική έκταση 
και γ) επέκταση συνοδών έργων (κρηπιδότοιχος  + σιλό τροφοδοσίας) 
εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λαγονήσι Λάρυµνας», ∆.Ε. 
Οπουντίων, του ∆ήµου Λοκρών Νοµού Φθιώτιδας, της εταιρείας 
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   17 
 
ΘΕΜΑ 18ο: 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 αρθµ. πρωτ. 
167780/3119/10-11-2016 έγγραφο διαβίβασης της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, του µε αρθµ. πρωτ. 
ΤΤ109847/918/20-10-2016 εγγράφου της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε., 
τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστα τµήµατα του παρόντος πρακτικού, 
µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 
 

πλειοψηφία 
 
µε πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά (του κου Μελισσάρη και του 
κου Γρεβενίτη), την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για το έργο : «Έργα προστασίας παραλιακής οδού Καλάµου – Αγ. 
Κωνσταντίνου Φθιώτιδας», σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   18 
 

Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της 
Επιτροπής  κος. Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης ζήτησε κατ΄ εξαίρεση να 
συζητηθεί το παρακάτω έκτακτο θέµα: 
 
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης στον  Ορχοµενό ( Περιφερειακή Ενότητα Ν. Βοιωτίας). 
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης. 

 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  
 

oµόφωνα 
 

ενέκρινε να συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέµα. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 19 



 
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης κος Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης εισηγήθηκε  σύµφωνα µε τον 
κανονισµό λειτουργίας  της Επιτροπής ( Άρθρο 6 , παρ. 1.)  η επόµενη 
Συνεδρίαση  να πραγµατοποιηθεί  στον Ορχοµενό ( Περιφερειακή 
Ενότητα Ν. Βοιωτίας), λόγω των πολλών θεµάτων που αφορούν την 
περιοχή.  
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αποφάσισε 
 

 oµόφωνα 
 

η επόµενη  Συνεδρίαση της επιτροπής να πραγµατοποιηθεί  στον 
Ορχοµενό ( Περιφερειακή Ενότητα Ν.  Βοιωτίας) λόγω των πολλών 
θεµάτων που αφορούν την περιοχή. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   20 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  11:00 π.µ. 
και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 

 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

  Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης     Μελισσάρης Ιωάννης                Κονταξή Χαρίκλεια  
 
 

                            Αναστασίου Γεώργιος 
 

 
                                      Αραβαντινού Πέγκυ  
 
                    
                                       Βουρδάνος ∆ηµήτριος 
 
 
                                       Γρεβενίτης Θωµάς 
 
 
                                       Κυρίτσης ∆ηµήτριος 
    
 
                                       Τσιτσάνης Λάµπρος 
                                         
 
 



                                       


