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Στη Λαμία  σήμερα  5 Σεπτεμβρίου   2011 , ημέρα  Δευτέρα   και 
ώρα  10.00  π.μ.   στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Πλατ. 
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος ) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε  με την 2/2011 (αρ. 
πρ. 2/ 24-2-2011) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς  Ελλάδας,  μετά  από   την  αριθ.  Πρωτ:  63081/620/29-08-2011 
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 27/07/2011.  

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του 
έργου  ΄΄  Οριοθέτηση  ρέματος  ΚΩΣΤΑΚΗ΄΄  στο  Νομό  Εύβοιας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του 
έργου  ΄΄  Κατασκευή  αντιδιαβρωτικών  –  αντιπλημμυρικών  έργων 
προστασίας του ΄΄  ΜΥΗΕ Ρουστιανίτη΄΄  περιοχή Τ.Κ.  Λευκάδας Δήμου 
Μακρακώμης στο  Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας Νικόλαος Υφαντής & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 
  Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  4ο: Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   για  την 
ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (ΑΕΠΟ) του 
ξενοδοχείου  με  την  επωνυμία  ΄΄   ΜΑRMARI  –  BAY  ΄΄  ιδιοκτησίας  του 
Αθανασίου  Ζαφείρη,  δυναμικότητας  188  κλινών  στην  εκτός  σχεδίου 
περιοχή  Τοπικής   Κοινότητας  Μαρμαρίου,  Δημοτικής  Ενότητας 
Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.



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

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ανανέωση – τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ)  της  τουριστικής  κατασκήνωσης  (Camping)  της  εταιρείας  «Α. 
ΓΚΙΚΑΣ – Σ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δυναμικότητας 200 ατόμων στη θέση ‘’ 
Αλυκή  –  Κόκκινα’’  Τοπικής  Κοινότητας  Δροσιάς,  Δημοτικής  Ενότητας 
Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του 
έργου :  «Βελτίωση της  Ε.Ο.  77  Χαλκίδα –  Ψαχνά –  Ιστιαία  –  Αιδιψός, 
Τμήμα  από  Χ.Θ.  8+  000  έως  Χ.Θ.  20+000»  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ευβοίας.
Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
βιομηχανίας  παραγωγής  σωλήνων  γεωτρήσεων  και  στηθαίων 
ασφαλείας  της   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ  ΑΕΒΕ  (  δ.τ,  GEO  SOL 
HELLAS) στο  66.5 Χλμ. E.O. Αθηνών – Λαμίας, στη Δημοτική Ενότητα 
Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος του  Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε.  Εύβοιας κ. 
Δημήτριος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  της 
δραστηριότητας «Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (R 13) εν 
Αναμονή Εργασίας Αξιοποίησης (R 9)» της εταιρείας «Ζωή Δεληγιάννη» 
στη  θέση ‘’ΡΟΒΙΕΣ’’,  στην  περιοχή Βατώντα,  Δ.Δ.  Νέας Αρτάκης  του 
ομώνυμου Δήμου, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής :   Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.  Εύβοιας κ. 
Δημήτριος Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον 
καθορισμό  της  Βιομηχανικής  Περιοχής  στη  θέση  ΄΄  ΦΟΥΡΝΟΙ  ΄΄  
Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως Ν. Εύβοιας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  και 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)  της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ» 
για  το  έργο   εκμετάλλευσης  κοιτασμάτων  σιδηρονικελίου  Μεταλλεία 
Δυτικού  και  Ανατολικού  Κοτρωνίου,  Ρεκαβιτσίου,  Σουρτζιού  και 
Κατσίκιζας  (Ο.Π.  342,  343,  345,  419  Ν.  Ευβοίας),  συνολικής  έκτασης 
5.213.741,7 τ.μ που βρίσκονται στην περιοχή των Δ.Δ. Κοντοδεσποτίου, 



Παγώντα,  Κυπαρισσίου  και  Σταυρού  Δήμου  Διρφύων  –  Μεσσαπίων 
Νομού Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τροποποιητικού 
τεύχους  και  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (  ΣΔΑ)  της  ΄΄  ΛΑΡΚΟ 
ΓΜΜΑΕ΄΄    για  το  έργο  που  αφορά  την  εκμετάλλευση  κοιτασμάτων 
σιδηρονικελίου  σε  χώρο  έκτασης  1.231.180  τ.μ.  (  Μεταλλείο  Νότιας 
περιοχής  )  που βρίσκεται  στα  διοικητικά  όρια  του  Δ.Δ.  Κοκκίνου  του 
Δήμου  Ορχομενού,   Ν.  Βοιωτίας  και  του  Δήμου  Λοκρών,  Νομού 
Φθιώτιδας ( Ο.Π.1 & Β Ν. Φθιώτιδας, 105 Α Ν. Βοιωτίας) Περιφέρεια Στερ. 
Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για τα 
συνοδά  έργα  ΄΄  βοηθητικές  εγκαταστάσεις,  αποθήκες,  αγωγός 
μεταφοράς  ύδατος΄΄  του  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
ισχύος 147,762 MW Της ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΄΄ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε΄΄ στην 
περιοχή ΄΄ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΙ  ΄΄, του Δήμου  Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του 
ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 MW της 
εταιρείας  :  «ENDLESS   ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  στη  θέση 
«ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ», Δήμου Δελφών Ν Φωκίδας 
Εισηγητής:  Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για 
την  ανανέωση απόφασης  έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), 
προσαρμογή και  μετατροπή εκτρεφομένων ειδών μονάδας πάχυνσης 
δυναμικότητας  από  214  τον/έτος  τσιπούρα  -  λαβράκι  σε  θαλάσσια 
έκταση  18  στρεμμάτων,  στη  θέση  «Ακρωτήριο  Πούντα  Όρμου 
Ανεμοκάμπι  »  της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών 
Νομού Φωκίδας (πρώην  Δήμου Γαλαξιδίου)  της εταιρείας «  ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ».   
Εισηγητής:  Ο  Προϊστάμενος  του  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 
έργο: ΄΄ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εμπλουτισμού, αποθήκευσης και 
αποβάθρες φόρτωσης βωξίτη στην περιοχή Ιτέας από την εταιρεία ΄΄ S 
& B Bιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ ΄΄,  καθώς και των συνοδών αυτού έργων 
που βρίσκονται στο Δ.Δ. Ιτέας Δήμου Δελφών   Ν. Φωκίδας.



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

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα 
έργα Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 
Αλιβερίου, που περιλαμβάνουν τις γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.)  150 kV 
που θα συνδέουν  τον  υφιστάμενο  Υποσταθμό (Υ/Σ)  Αλιβερίου  με  το 
Μελλοντικό  ΚΥΤ  400/150  kV  Αλιβερίου  ,  καθώς  και  την  αναδιάταξη 
τμήματος των υφιστάμενων γραμμών 150 kV Υ/Σ Αλιβερίου – Καρύστου 
και  Υ/Σ Αλιβερίου –  Τσιμέντων. Η πλήρης ονομασία του έργου είναι  : 
«ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ». 
Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού 
(Φ/Β)  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας  (ΑΣΠΗΕ)  ισχύος 2,7 
MW  της εταιρείας «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.», στη θέση ‘’Αλογομανδριά’’ του 
Δήμου  Ορχομενού  Ν.  Βοιωτίας,  εντός  γηπέδου  στο  οποίο  είναι 
εγκατεστημένο αιολικό πάρκο της ίδιας εταιρείας ισχύος 10  MW. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  18ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 ΜW της εταιρείας 
«ΑΙΟΛΙΚΗ  ΡΑΧΟΥΛΑΣ  ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ  Α.Ε.»,  στη  θέση  ‘’Ραχούλα  – 
Πασχαλιές» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού 
(Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  Ενέργειας  ισχύος  7,9552  MW 
της εταιρείας «CITY SOLAR HELLAS M. ΕΠΕ» στη θέση ‘’ΝΤΑΟΥΚΛΙΩΤΙΚΟ’’  
του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
«Φωτοβολταϊκόυ  Σταθμού,  ισχύος  2,7  MW,  στη  θέση 
«ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ»,  Δήμου  Δελφών  Ν.  Φωκίδας  (εταιρείας  ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  της 
εταιρείας  ΄΄  ΕΛΜΙΝ  Α.Ε  ΄΄για  το  έργο  της  έρευνας  κοιτασμάτων 
σιδηρομεταλλεύματος  εντός  των  μεταλλευτικών  παραχωρήσεων  Ο.Π. 
312 & 352 που βρίσκονται στην περιοχή των Δήμων Κύμης – Αλιβερίου 



και  Διρφύων - Μεσσαπίων, Ν. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» 
για  το  έργο  που  αφορά  στην  εκμετάλλευση  (υπόγεια)  κοιτασμάτων 
βωξίτη  σε  χώρους  έκτασης  9.950  τ.μ.  της  εταιρείας  «ΔΕΛΦΟΙ  – 
ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ»  που βρίσκονται στη θέση ‘‘Μηλιές Η-Η1 Αργοστύλια’’ 
Δ.Δ. Δροσοχωρίου, Δήμου Άμφισσας Ν. Φωκίδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» 
για  το  έργο  που  αφορά  στην  εκμετάλλευση  (υπόγεια)  κοιτασμάτων 
βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης 209.295 τ.μ. που βρίσκονται στις 
θέσεις ‘’Ψηλό Κοτρώνι  D ’’ και ‘’Ψηλό Κοτρώνι  G’’ Δ.Δ. Δροσοχωρίου, 
Δήμου  Άμφισσας  Περ.  Στερεάς  Ελλάδας,  καθώς  και  των  συνοδών 
αυτής  έργων  (κατασκευή  και  λειτουργία  λιμνοδεξαμενής),  εντός  των 
ίδιων χώρων. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΣΔΑ) της  εταιρίας   «ΔΕΛΦΟΙ  – 
ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» για την εκμετάλλευση (Υπόγεια) Βοξιτικών κοιτασμάτων 
στην  περιοχή  ‘’Βάριανη’’  Δήμου  Δελφών  Π.  Στερεάς  Ελλάδας.    (ΕΞ 
ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  και  
σχεδίου  Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)  των κ.κ.  Ελένης Καραπάτη και 
Δημητρίου Καραπάτη ΄΄ για το έργο της εκμετάλλευσης λιγιτωρυχείου και 
των  συνοδών  αυτού  έργων  σε  χώρους  έκτασης  513.808,30  τ.μ.  στη 
θέση ΄΄  Κρυανή ΄΄,   Δ.Δ. Ζελίου ,του  Δήμου   Αμφίκλειας – Ελάτειας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν

1. κ. Μπέτσιος Νικόλαος ,  ως Πρόεδρος
2. κ. Kαραΐσκος  Περικλής ,  Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος



3. κ. Παπαναγιώτου Νικόλαος , Π.Σ. ,  τακτικό μέλος
4. κ. Παπαϊωάννου Πανουργιάς , Π.Σ. , τακτικό μέλος
5. κ. Τσιτσάνης Λάμπρος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
6. κ. Σανιδάς Ηλίας , Π.Σ. , τακτικό μέλος
7. κ. Στουπής Νικόλαος, Π.Σ. , τακτικό μέλος
8. κ. Μπαράκος Νικόλαος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
9. κ. Ντούρου Σοφία , Π.Σ. , τακτικό  μέλος

παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. 

                                      
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  Αλεξοπούλου  Δέσποινα,  υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων  με 
βαθμό Β΄ , 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 κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο:Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
ομόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 27/07/2011.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού  μετά από διαλογική 

αποφασίζει ομόφωνα

         την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ 
Οριοθέτηση  ρέματος  ΚΩΣΤΑΚΗ΄΄  στο  Νομό  Εύβοιας,  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει

αποφασίζει ομόφωνα



          την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων,   (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ 
Κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων προστασίας του 
΄΄ ΜΥΗΕ Ρουστιανίτη΄΄ περιοχή Τ.Κ. Λευκάδας Δήμου Μακρακώμης στο 
Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας Νικόλαος Υφαντής & ΣΙΑ Ο.Ε. 
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

        την  έγκριση των  Περιβαλλοντικών  Όρων,  (ΑΕΠΟ)   για  την 
ανανέωση  του  ξενοδοχείου  με  την  επωνυμία  ΄΄   ΜΑRMARI  –  BAY  ΄΄ 
ιδιοκτησίας  του  Αθανασίου  Ζαφείρη,  δυναμικότητας  188  κλινών  στην 
εκτός  σχεδίου  περιοχή  Τοπικής   Κοινότητας  Μαρμαρίου,  Δημοτικής 
Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα

       την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – 
τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της 
τουριστικής  κατασκήνωσης  (Camping)  της  εταιρείας  «Α.  ΓΚΙΚΑΣ  –  Σ. 
ΤΡΙΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δυναμικότητας 200 ατόμων στη θέση ‘’ Αλυκή – 
Κόκκινα’’  Τοπικής  Κοινότητας  Δροσιάς,  Δημοτικής  Ενότητας 
Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη,   η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 



αποφασίζει  ομόφωνα

     την  έγκριση των  Περιβαλλοντικών  Όρων, (ΜΠΕ)  του  έργου  : 
«Βελτίωση της Ε.Ο. 77 Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδιψός, Τμήμα από 
Χ.Θ. 8+ 000 έως Χ.Θ. 20+000» Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.  ( Η κα 
Ντούρου δήλωσε ότι  είναι  γνωστό  το τεράστιο πρόβλημα του οδικού 
άξονα της Εύβοιας και τεράστιες οι ευθύνες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-
Ν.Δ.  Ζητάμε  άμεσα  να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  για  τη  συνολική 
κατασκευή του νέου οδικού άξονα. Λέμε ΝΑΙ στη σήραγγα. Μέχρι  να 
ξεκινήσει  και  να  ολοκληρωθεί  το  έργο  όμως  πρέπει  να  γίνουν  έργα 
βελτίωσης  και  συντήρησης  του  υπάρχοντος  δρόμου  ο  οποίος  είναι 
επικίνδυνος ).
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ΘΕΜΑ 7ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε. 
Εύβοιας κ. Δ. Γιαννάκου, η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους  υπέρ  και  1  κατά  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  της  βιομηχανίας  παραγωγής 
σωλήνων  γεωτρήσεων  και  στηθαίων  ασφαλείας  της   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ  ΑΕΒΕ  (  δ.τ,  GEO  SOL  HELLAS)  στο   66.5  Χλμ.  E.O. 
Αθηνών – Λαμίας, στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, 
Ν. Ευβοίας.

Μειοψήφησε  η  κα  Ντούρου  η  οποία  τόνισε  ότι  κύριο  απόβλητο 
μεταλλουργικών  βιομηχανιών  είναι  τα  βαρέα  μέταλλα  (μεταξύ  αυτών 
εξασθενές χρώμιο, μόλυβδος κ.τ.λ.).  Με δεδομένη την επιβάρυνση της 
περιοχής σε βαρέα μέταλλα, έχει γίνει πρόβλεψη μέσα στη μελέτη για τη 
διαχείρισή αυτών των αποβλήτων, αλλά ακόμη και να προβλέπεται, πως 
διασφαλίζεται  το  ότι  τα  συγκεκριμένα  απόβλητα  θα  ακολουθούν  τη 
συγκεκριμένη  οδό  που  προβλέπεται  και  κυρίως  στη  περίπτωση  που 
απομακρύνονται για διαχείριση αλλού, τι τελικά θα γίνονται.

Η  Αυλίδα  δεν  έχει  οποιαδήποτε  οργανωμένη  υποδομή,  και 
δυνατότητα για  να  υποστηρίξει  και  να  επιτρέψει  να  λειτουργήσει  με 
ασφάλεια  μια  τέτοια  βιομηχανία  που  παράγει  τοξικά  υγρά  -στερεά 
απόβλητα(αν έχει γαλβανιστήριο που πρέπει να έχει!!) Πόσο μάλλον που 
η συγκεκριμένη εταιρεία δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και  της 
έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις. ΚΑΤΑ .
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ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε. 
Εύβοιας κ. Δ. Γιαννάκου, η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

 αποφασίζει  ομόφωνα

        την  έγκριση  των  Περιβαλλοντικών  Όρων,  (ΜΠΕ)   της 
δραστηριότητας «Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (R 13) εν 
Αναμονή Εργασίας Αξιοποίησης (R 9)» της εταιρείας «Ζωή Δεληγιάννη» 
στη  θέση ‘’ΡΟΒΙΕΣ’’,  στην  περιοχή Βατώντα,  Δ.Δ.  Νέας Αρτάκης  του 
ομώνυμου Δήμου, Ν. Ευβοίας.
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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 κου  Τερζή  Αντώνη καθώς και  τα  με   α)  Αριθμ. 
Πρωτ:  Φ  /Α.5.33/οικ.  8217/923/  8-7-2011  πρακτικό   του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  β) Την από 22-08-2011 
Ανακοίνωση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,  γ) Αριθμ. 
Πρωτ:  59439/572/17-08-2011  Ένσταση  –  Διαμαρτυρία  των  Δημοτικών 
Παρατάξεων  του   Δήμου  Μαντουδίου  –  Λίμνης  –  Αγίας  Άννας,   δ) 
Αριθμ.  Πρωτ:  185/  29-08-2011  έγγραφο  του  Εμπορικού  & 
Επαγγελματικού  Συλλόγου  Μαντουδίου  &  Περιχώρων  του  Δήμου 
Κηρέως, ε) Αριθμ. Πρωτ: 57694/558/10-08-2011 Ένσταση – Διαμαρτυρία 
των  Κατοίκων   του   Δήμου  Μαντουδίου  –  Λίμνης  –  Αγίας  Άννας 
εκπροσωπουμένων  από  το  Σύλλογο  Επαγγελματιών  Παραλίας  Αγίας 
Άννας ΄΄ Άγιος Βασίλειος΄΄ και τον Σύλλογο Περιβάλλον και Πολιτισμός 
΄΄ Kireas.org΄΄ ,ζ) Αριθμ. Πρωτ: 10689/19-08-2011 απόσπασμα πρακτικού 
του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, η) Το από 05- 09-2011 
Δελτίο  τύπου  του   Ομίλου  ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ,  στ)  Αριθμ.  Πρωτ:  019/ΑΜ. 
ΔΕ/βφ/29-08-2011 έγγραφο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  τα  οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση  αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

       με 7 ψήφους υπέρ την αναβολή του θέματος ύστερα από πρόταση 
του προέδρου προκειμένου α) να ενημερωθούν τα μέλη της επιτροπής 
πληρέστερα  καθώς  και  η  τοπική  κοινωνία  για  τα  νέα  δεδομένα  που 
προέκυψαν  από  τη  συζήτηση,  β)  να  διερευνηθούν  ερωτήματα  που 
τέθηκαν επίμονα από τους πολίτες για τον καθορισμό της Βιομηχανικής  
Περιοχής στη θέση ΄΄ ΦΟΥΡΝΟΙ ΄΄ Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως Ν.  



Εύβοιας, και 2 κατά   του κου ( Στουπή ο οποίος πρότεινε την Πολιτική 
Λύση  να   προηγηθεί  η  εκπόνηση  και  διαβούλευση  με  την   Τοπική 
Κοινωνία  του  νέου  Περιφερειακού Σχεδιασμού όπως έχει  ανακοινωθεί 
από  το  ΥΠΕΚΑ,  που  θα  προσδιορίσει  το  μοντέλο  ανάπτυξης  της  Β. 
Εύβοιας και το οποίο θα τεθεί λόγω σημασίας στην διαδικασία Τοπικού 
Δημοψηφίσματος και το αίτημα της εταιρείας να επανεξεταστεί  κατόπιν 
αφού μέχρι τότε αποσύρει η εταιρεία το  σχετικό αίτημά της  )  και  (της 
κας Ντούρου η οποία τόνισε ότι   εδώ και πολύ καιρό, με διάφορους 
τρόπους και  μεθοδεύσεις,  μεγάλοι  επιχειρηματικοί  όμιλοι  προσπαθούν 
να εκμεταλλευτούν  μια περιοχή με τεράστιο ορυκτό και φυσικό πλούτο 
σε βάρος και των λαϊκών συμφερόντων και του περιβάλλοντος.  Είναι 
χαρακτηριστικό  παράδειγμα  η  περιοχή  αυτή  για  το  πώς  την 
εκμεταλλεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια επιχειρηματίες που πλούτισαν 
με τη βοήθεια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. αλλά και των «εκλεκτών» 
τους στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Ο  Σκαλιστήρης, ο Παπαστρατής  και ο 
Βαρβούτης,   «οι  λεγόμενοι  σωτήρες»  εξασφάλισαν  πλούτο μέχρι και 
τα δισέγγονά  τους  από την περιοχή μας και σε μας  έμεινε  η φτώχια 
και η ερήμωση  του τόπου μας. Σήμερα  έρχονται  ως νέοι «σωτήρες»  οι 
της  ΤΕΡΝΑ, με τη στήριξη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και  τη στήριξη 
της Τοπικής Διοίκησης και της Περιφέρειας.

• Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη δημιουργία ιδιωτικής ΒΙ.ΠΕ. 
στη Β.Κ. Εύβοια,σε μια περιοχή που δόθηκε από τις κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.  ως  νέο  τσιφλίκι  στα  ιδιωτικά  συμφέροντα  του 
Σκαλιστήρη  και  του  Βαρβούτη  στο  παρελθόν,  στην  ΤΕΡΝΑ 
σήμερα.

• Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν από την 
Κυβέρνηση,  την  Περιφέρεια,  το  Δήμο,  για  να  περάσει  το  θέμα 
χωρίς να ενημερωθεί πρώτα και κύρια ο λαός της περιοχής.

• Είναι πρόκληση να φέρνουν το θέμα της ΒΙ.ΠΕ. χωρίς να γίνεται 
γνωστό το περιεχόμενό της. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι  πρώτα και κύρια ,υπέρ της αξιοποίησης του 
ορυκτού  πλούτου  και  της  ανάπτυξης  μεταλλευτικής  δραστηριότητας 
στην  Β.Κ.  Εύβοια.  Εναντιώνεται  σε  κάθε  προσπάθεια  παράδοσης 
στρατηγικών  τομέων  όπως της Ενέργειας ,του Ορυκτού πλούτου και 
της  μεταλλευτικής  δραστηριότητας  σε  πολυεθνικούς  και  ντόπιους 
μονοπωλιακούς ομίλους. Η αξιοποίησή  τους  θα  πρέπει  να γίνεται στο 
πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Η 
Ενέργεια , ο Ορυκτός πλούτος  και άλλοι στρατηγικοί τομείς  μπορούν 
να  αναπτυχτούν  με  κριτήριο  τις  λαϊκές  ανάγκες  μόνο  αν  η  εξουσία 
αλλάξει χέρια και περάσει  στα χέρια του λαού.
Μια  τέτοια  ανάπτυξη  θα  έχει  στο  κέντρο  της  προσοχής  της  τους 
εργαζόμενους, το λαό της περιοχής και όχι την κερδοφορία των όποιων 
ιδιωτών, θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με μόνιμη σταθερή δουλειά 
με δικαιώματα και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των κλάδων: Από 
τη  γεωργία,  την  κτηνοτροφία  και  την  αλιεία,  τη  μεταλλευτική 
δραστηριότητα και τη μεταποίηση, μέχρι τον τουρισμό.



Καλούμε το λαό της περιοχής να οργανώσει την πάλη του, για να μην 
παραδοθεί ο πλούτος της περιοχής στους μονοπωλιακούς ομίλους. Να 
μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη λογική του λιγότερο κακού αλλά 
να διεκδικήσει ΤΩΡΑ ανάπτυξη προς όφελος των λαϊκών αναγκών, που 
προϋποθέτει  ανατροπή  της  πολιτικής  και  της  εξουσίας  των 
μονοπωλίων.
Καλούμε την επιτροπή περιβάλλοντος να καταψηφίσει τη Μ.Π.Ε. και να 
φέρει το θέμα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. )
Eπίσης ο  κος Παπαναγιώτου έθεσε της εξής ερωτήσεις:
α)Χρονική διάρκεια της κατασκευής της ΒΙΠΕ καθώς και της μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και λευκολίθου
β)Αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια των κατασκευών και μετά το 
πέρας σε μόνιμη βάση.
Κάνοντας την τοποθέτηση του επισήμανε τα παρακάτω. Η Ελλάδα και 
ιδιαίτερα η Στερεά στερείται των απαραίτητων υποδομών ( ΒΙΠΕ _ ΒΙΠΑ) 
με τα γνωστά αποτελέσματα της αναπτυξιακής προοπτικής αλλά και τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το επιχειρηματικό περιβάλλον για 
το  νομό  Εύβοιας  και  ιδιαίτερα  για  την  περιοχή  Μαντουδίου  είναι 
δυσμενές με τα αρνητικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και στην 
απασχόληση. Η Ίδρυση (ΒΙΠΕ) και (ΒΙΠΑ) αποτελούν αιτήματα τόσο του 
επιχειρηματικού κόσμου όσο και των εργαζομένων και των Συνδικάτων. 
Είχα ορθογραφήσει σχετικά σαν πρόεδρος του Εργ. Κέντρου Λιβαδειάς 
στο Λαμιακό τύπο ( Αρ. Φύλλου 18113) στης 19 Ιουνίου 2004.
Γιατί χρειάζονται τα (ΒΙΠΕ) και (ΒΙΠΑ); .
 Γιατί  βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αποτελούν 
χώρους  οργανωμένης  υποδοχής  βιομηχανιών  και  βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων και παρέχουν σοβαρές υπηρεσίες στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Σαφώς τα ( ΒΙΠΕ) και (ΒΙΠΑ) ήταν και είναι υποχρέωση 
της  πολιτείας,  στην  περίπτωση  όμως  αδυναμίας  καλοδεχόμαστε  και 
τους  ιδιώτες  εκτός  εάν  θέλουμε  να  κατασκευάσουν  δικές  τους 
εγκαταστάσεις.
Αγαπητοί Συνάδερφοι.
Η Περιφέρεια μας είναι περιβαλλοντικά με πολλά ΄΄ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ΄΄. 
Η πίεση που έχει  ασκηθεί στο περιβάλλον εδώ και δεκαετίες ( ιδιαίτερα 
στο  τρίγωνο  Θηβών –  Οινοφύτων –  Σχηματαρίου )  οφείλεται  κυρίως 
στην  άναρχη   χωροθέτηση  των  δραστηριοτήτων  αλλά  και 
καθυστερήσεων σε  ελέγχους προστασίας.
Θα  πρέπει  σαν  κυρίαρχο  στοιχείο  να  είναι  η  σωστή  χωροταξική 
οργάνωση σε συνδυασμό με τον Τουρισμό και τη Γεωργία. 
Αγαπητοί φίλοι.
Βλέπω την αγωνία για το περιβάλλον και τη ζωή των παιδιών σας, όμως 
αισθάνθηκα περισσότερο την αγωνία του δημοτικού συμβουλίου στην 
απόφασή του υπέρ, του εκπροσώπου των εργαζομένων, ιδιαίτερα στην 
τεκμηριωμένη  λιτή  και  ρεαλιστική  τοποθέτηση  του  Προέδρου  του 
Εργατικού Κέντρου Εύβοιας σαφώς με της απαγορεύσεις και δεσμεύσεις 
για τη χρήση του.
Η θέση μου είναι.



 Η  έγκριση  της   ΜΠΕ   υπό  όρους  όπως  αυτοί  διατυπώθηκαν  στη 
συζήτηση  όπως,  αποκλεισμό  δραστηριοτήτων  από  πυρηνικά,  καύση 
σκουπιδιών κλπ. Προτείνω αναβολή, για την εκτόνωση της κατάστασης 
και για περισσότερη και καλλίτερη ενημέρωση στα μέλη της Eπιτροπής . 
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση
 

αποφασίζει ομόφωνα

     την αναβολή  του θέματος, της  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   και  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΣΔΑ)  της 
εταιρείας  «ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ»  για  το  έργο  εκμετάλλευσης  κοιτασμάτων 
σιδηρονικελίου  Μεταλλεία  Δυτικού  και  Ανατολικού  Κοτρωνίου, 
Ρεκαβιτσίου,  Σουρτζιού  και  Κατσίκιζας  (Ο.Π.  342,  343,  345,  419  Ν. 
Ευβοίας),  συνολικής  έκτασης  5.213.741,7  τ.μ  που  βρίσκονται  στην 
περιοχή των Δ.Δ. Κοντοδεσποτίου, Παγώντα, Κυπαρισσίου και Σταυρού 
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων  Νομού Εύβοιας,  Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας,  προκειμένου  να  γίνει  αυτοψία  στην  περιοχή.   Ο  κος 
Παπαναγιώτου   δήλωσε  ότι  επικοινώνησα  με  τον  πρόεδρο  του 
Σωματείου  Εργαζομένων  της  Λάρκο  στο  Ν.  Εύβοιας  κο  Πολυζώη 
Κων/νο  για  να  με  ενημερώσει  και  να  μου  εκφράσει  τις  θέσεις  του 
Σωματείου.
Η  θέση  τους  είναι  θετική  για  την  έγκριση  των  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων γιατί αφορά αποκλειστικά αποκατάσταση, που ήταν πάγια 
θέση τους.
Σε περίπτωση που το θέμα αναβληθεί για περαιτέρω εξέταση στοιχείων, 
ή πιθανής αυτοψίας είναι στη διάθεση της επιτροπής ο πρόεδρος να 
παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση.
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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 κου Τερζή Αντώνη καθώς και τα  με αριθμ. Πρωτ: 
16979/02-09-2011  έγγραφο  του  Δήμου  Λοκρών  και  αριθμ.  Πρωτ: 
10834/02-09-2011  έγγραφο  του  Δήμου  Ορχομενού   τα    οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού  μετά από 
διαλογική συζήτηση
 

αποφασίζει ομόφωνα



       την αναβολή του θέματος, της  Έγκρισης Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  τροποποιητικού  τεύχους  και  Σχεδίου  Διαχείρισης 
Αποβλήτων ( ΣΔΑ) της ΄΄ ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ΄΄   για το έργο που αφορά την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηρονικελίου σε χώρο έκτασης 1.231.180 
τ.μ. ( Μεταλλείο Νότιας περιοχής ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του 
Δ.Δ.  Κοκκίνου  του  Δήμου  Ορχομενού,   Ν.  Βοιωτίας  και  του  Δήμου 
Λοκρών, Νομού Φθιώτιδας ( Ο.Π.1 & Β Ν. Φθιώτιδας, 105 Α Ν. Βοιωτίας) 
Περιφέρεια Στερ. Ελλάδας προκειμένου να γίνει αυτοψία στην περιοχή. Οι 
Δήμαρχοι  Λοκρών και Ορχομενού  ζήτησαν αναβολή του θέματος  για 
να εκφράσουν τις απόψεις τους τα Δημοτικά  Συμβούλια. 
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία

       με 8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά   της κας Ντούρου την έγκριση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   για τα συνοδά έργα ΄΄ 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, αγωγός μεταφοράς ύδατος΄΄ του 
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  147,762  MW  Της 
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΄΄ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε΄΄ στην περιοχή ΄΄ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΙ 
΄΄, του Δήμου  Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία

      με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά   την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   του  ΑΙΟΛΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ 
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  12  MW  της  εταιρείας  : 
«ENDLESS   ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  στη  θέση 
«ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ», Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας .
Μειοψήφησε  η  κα  Ντούρου  η  οποία  τόνισε  ότι  η «αξιοποίηση» των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι  μεγάλες «μπίσνες» για μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους, με τη βοήθεια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. 
με  στόχο  την  πλήρη  ιδιωτικοποίηση  της  ενέργειας.  Τα  αιολικά-
φωτοβολταϊκά πάρκα στήνονται  σε  ορεινούς όγκους,  δάση σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς, ακόμα και προστατευόμενες περιοχές  που δείχνουν 



το πλήρες ξεπούλημα. Καταστρατηγούνται  δημόσιες δασικές εκτάσεις, 
καταστρέφεται  η εγχώρια  παραγωγή  αγροτικών  προϊόντων,  τα 
τιμολόγια της ΔΕΗ συνεχώς αυξάνονται για τα λαϊκά νοικοκυριά ενώ οι 
επιχειρηματίες  πλουτίζουν  όλο  και  περισσότερο  .  Θεωρούμε  την 
ενέργεια λαϊκή περιουσία, δεν δεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση των ΑΠΕ και 
καταψηφίζουμε  τις  Μ.Π.Ε.  που  έρχονται  για  έγκριση  στην  επιτροπή 
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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

    την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, (ΜΠΕ) για την ανανέωση 
απόφασης  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), προσαρμογή και 
μετατροπή  εκτρεφομένων  ειδών  μονάδας  πάχυνσης   δυναμικότητας 
από  214  τον/έτος  τσιπούρα  -  λαβράκι  σε  θαλάσσια  έκταση  18 
στρεμμάτων, στη θέση «Ακρωτήριο Πούντα Όρμου Ανεμοκάμπι  »  της 
Δημοτικής  Ενότητας  Γαλαξιδίου  του  Δήμου  Δελφών  Νομού  Φωκίδας 
(πρώην  Δήμου  Γαλαξιδίου)  της  εταιρείας  «  ΓΑΛΑΞΙΔΙ  ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε  ».  Η  κα  Ντούρου  δήλωσε  ότι  λέμε  ΝΑΙ  στης 
Ιχθυοκαλλιέργειες  γιατί  είναι  ήδη  λειτουργούσα  επιχείρηση  που 
απασχολεί εργαζόμενους. Σταθερή η θέση μας κατά του χωροταξικού .
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση και πρόταση του προέδρου

αποφασίζει ομόφωνα

        την  αναβολή  του  θέματος,  της   Έγκρισης  της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  το  έργο:  ΄΄  Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας, εμπλουτισμού, αποθήκευσης και αποβάθρες φόρτωσης 
βωξίτη στην περιοχή Ιτέας από την εταιρεία ΄΄ S & B Bιομηχανικά Ορυκτά 
ΑΕ ΄΄,  καθώς και των συνοδών αυτού έργων που βρίσκονται στο Δ.Δ. 
Ιτέας Δήμου Δελφών   Ν. Φωκίδας, για το λόγο ότι τα συμπληρωματικά 
στοιχεία που ζητήθηκαν να προσκομίσει η εταιρεία από τις υπηρεσίες με 
βάση το αριθ. Πρωτ. Οικ.60474/2436/19-08-20011 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  παρελήφθησαν  στις  02-09-



2011με  αποτέλεσμα λόγο χρόνου να μην  είναι  δυνατή η  αξιολόγηση 
τους.  Η  κα  Ντούρου  δήλωσε  ότι γνωρίζουμε  πως  στην  περιοχή 
υπάρχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα 
της εταιρείας. Θεωρούμε ότι σε τέτοια σοβαρά ζητήματα ο δήμος πρέπει 
να πάρει θέση και να αναλάβει και την ευθύνη της πρότασής του. Να 
αναβληθεί και να έρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

        με  8  ψήφους  υπέρ  και  1  κατά    την  έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  τα  έργα  Ηλεκτρικής 
Διασύνδεσης Νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης  (ΚΥΤ)  Αλιβερίου,  που 
περιλαμβάνουν τις γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV που θα συνδέουν 
τον  υφιστάμενο  Υποσταθμό  (Υ/Σ)  Αλιβερίου  με  το  Μελλοντικό  ΚΥΤ 
400/150  kV  Αλιβερίου  ,  καθώς  και  την  αναδιάταξη  τμήματος  των 
υφιστάμενων  γραμμών  150  kV  Υ/Σ  Αλιβερίου  –  Καρύστου  και  Υ/Σ 
Αλιβερίου  –  Τσιμέντων.  Η  πλήρης  ονομασία  του  έργου  είναι  :  «ΕΡΓΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΥΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».
Μειοψήφησε η κα Ντούρου  η οποία τόνισε ότι ψηφίζουμε ΚΑΤΑ αφού ο 
προγραμματισμός και η αξιοποίηση του έργου γίνεται στα πλαίσια της 
ιδιωτικοποίησης της ενέργειας. 
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

       με 8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά   την αναβολή  του θέματος ύστερα 
από  πρόταση  του  προέδρου  για  το   φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,7 MW  της εταιρείας 
«Ε.Ε.Ν.  ΒΟΙΩΤΙΑ  Α.Ε.»,  στη  θέση  ‘’Αλογομανδριά’’  του  Δήμου 
Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, εντός γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένο 
αιολικό πάρκο της ίδιας εταιρείας ισχύος 10  MW. Την αναβολή ζήτησε 
με το Αριθμ. Πρωτ: 10834/02-09-2011έγγραφό του ο Δήμος Ορχομενού.
 Μειοψήφησε η κα Ντούρου  η οποία τόνισε ότι  η  «αξιοποίηση» των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι  μεγάλες «μπίσνες» για μεγάλους 



επιχειρηματικούς ομίλους, με τη βοήθεια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. 
με  στόχο  την  πλήρη  ιδιωτικοποίηση  της  ενέργειας.  Τα  αιολικά-
φωτοβολταϊκά πάρκα στήνονται  σε  ορεινούς όγκους,  δάση σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς, ακόμα και προστατευόμενες περιοχές  που δείχνουν 
το πλήρες ξεπούλημα. Καταστρατηγούνται  δημόσιες δασικές εκτάσεις, 
καταστρέφεται  η εγχώρια  παραγωγή  αγροτικών  προϊόντων,  τα 
τιμολόγια της ΔΕΗ συνεχώς αυξάνονται για τα λαϊκά νοικοκυριά ενώ οι 
επιχειρηματίες  πλουτίζουν  όλο  και  περισσότερο  .  Θεωρούμε  την 
ενέργεια λαϊκή περιουσία, δεν δεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση των ΑΠΕ και 
καταψηφίζουμε  τις  Μ.Π.Ε.  που  έρχονται  για  έγκριση  στην  επιτροπή 
περιβάλλοντος .
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ΘΕΜΑ 18ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

        με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά  την  έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  αιολικού  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»,  στη θέση ‘’Ραχούλα – Πασχαλιές» του Δήμου 
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.  Μειοψήφησε η κα Ντούρου  η οποία τόνισε ότι η 
«αξιοποίηση»  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  είναι  μεγάλες 
«μπίσνες»  για μεγάλους επιχειρηματικούς  ομίλους,  με  τη  βοήθεια  των 
κυβερνήσεων  ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.  με  στόχο  την  πλήρη  ιδιωτικοποίηση  της 
ενέργειας.  Τα  αιολικά-φωτοβολταϊκά  πάρκα  στήνονται  σε  ορεινούς 
όγκους, δάση σπάνιας φυσικής ομορφιάς, ακόμα και προστατευόμενες 
περιοχές  που  δείχνουν  το  πλήρες  ξεπούλημα. 
Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις,  καταστρέφεται  η 
εγχώρια  παραγωγή  αγροτικών  προϊόντων,  τα  τιμολόγια  της  ΔΕΗ 
συνεχώς  αυξάνονται  για  τα  λαϊκά  νοικοκυριά  ενώ  οι 
επιχειρηματίες  πλουτίζουν  όλο  και  περισσότερο  .  Θεωρούμε  την 
ενέργεια λαϊκή περιουσία, δεν δεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση των ΑΠΕ και 
καταψηφίζουμε  τις  Μ.Π.Ε.  που  έρχονται  για  έγκριση  στην  επιτροπή 
περιβάλλοντος.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 



κατά πλειοψηφία

        με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά   την  έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 7,9552 MW  της εταιρείας «CITY 
SOLAR HELLAS M.  ΕΠΕ»  στη  θέση  ‘’ΝΤΑΟΥΚΛΙΩΤΙΚΟ’’  του  Δήμου  
Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Μειοψήφησε  η  κα  Ντούρου   η  οποία  τόνισε  ότι  η  «αξιοποίηση»  των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι  μεγάλες «μπίσνες» για μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους, με τη βοήθεια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. 
με  στόχο  την  πλήρη  ιδιωτικοποίηση  της  ενέργειας.  Τα  αιολικά-
φωτοβολταϊκά πάρκα στήνονται  σε  ορεινούς όγκους,  δάση σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς, ακόμα και προστατευόμενες περιοχές  που δείχνουν 
το πλήρες ξεπούλημα. Καταστρατηγούνται  δημόσιες δασικές εκτάσεις, 
καταστρέφεται  η εγχώρια  παραγωγή  αγροτικών  προϊόντων,  τα 
τιμολόγια της ΔΕΗ συνεχώς αυξάνονται για τα λαϊκά νοικοκυριά ενώ οι 
επιχειρηματίες  πλουτίζουν  όλο  και  περισσότερο  .  Θεωρούμε  την 
ενέργεια λαϊκή περιουσία, δεν δεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση των ΑΠΕ και 
καταψηφίζουμε  τις  Μ.Π.Ε.  που  έρχονται  για  έγκριση  στην  επιτροπή 
περιβάλλοντος . 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 166

ΘΕΜΑ 20ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά    την  έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του   «Φωτοβολταϊκόυ  Σταθμού, 
ισχύος  2,7  MW,  στη  θέση  «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ»,  Δήμου  Δελφών  Ν. 
Φωκίδας (εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε).  Μειοψήφησε η κα 
Ντούρου η οποία τόνισε ότι η    «αξιοποίηση» των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας,  είναι  μεγάλες  «μπίσνες»  για  μεγάλους  επιχειρηματικούς 
ομίλους,  με  τη  βοήθεια  των  κυβερνήσεων  ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.  με  στόχο  την 
πλήρη ιδιωτικοποίηση της ενέργειας.  Τα  αιολικά-φωτοβολταϊκά πάρκα 
στήνονται  σε  ορεινούς  όγκους,  δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς, 
ακόμα  και  προστατευόμενες  περιοχές  που  δείχνουν  το  πλήρες 
ξεπούλημα.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές  εκτάσεις, 
καταστρέφεται  η εγχώρια  παραγωγή  αγροτικών  προϊόντων,  τα 
τιμολόγια της ΔΕΗ συνεχώς αυξάνονται για τα λαϊκά νοικοκυριά ενώ οι 
επιχειρηματίες  πλουτίζουν  όλο  και  περισσότερο  .  Θεωρούμε  την 
ενέργεια λαϊκή περιουσία, δεν δεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση των ΑΠΕ και 
καταψηφίζουμε  τις  Μ.Π.Ε.  που  έρχονται  για  έγκριση  στην  επιτροπή 
περιβάλλοντος.    
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ΘΕΜΑ 21ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Τερζή  Αντώνη  η   οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ   και  1  κατά   την  έγκριση  της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΄΄ ΕΛΜΙΝ Α.Ε ΄΄για το 
έργο  της  έρευνας  κοιτασμάτων  σιδηρομεταλλεύματος  εντός  των 
μεταλλευτικών  παραχωρήσεων  Ο.Π.  312  &  352  που  βρίσκονται  στην 
περιοχή των Δήμων Κύμης – Αλιβερίου και Διρφύων - Μεσσαπίων, Ν. 
Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μειοψήφησε η κας Ντούρου  η οποία τόνισε ότι  πάγια θέση μας   ο 
ορυκτός  πλούτος  κοινωνική  περιουσία,  διαχείριση  μέσα  από  ενιαίο 
δημόσιο φορέα. Κεντρικός σχεδιασμός ώστε η αξιοποίησή του να μη 
γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος ή άλλων δραστηριοτήτων. Βεβαίως 
χρειάζεται χαρτογράφηση του ορυκτού πλούτου αλλά η έρευνα πρέπει 
να  γίνεται  από  δημόσιο  φορέα  σε  συνεργασία   με  πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και όχι από ιδιώτες. Για το λόγο αυτό Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

    την  έγκριση των  Περιβαλλοντικών  Όρων,  Σχεδίου  Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΔΕΛΦΟΙ  –  ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» για το έργο που 
αφορά στην εκμετάλλευση (υπόγεια)  κοιτασμάτων βωξίτη σε  χώρους 
έκτασης  9.950  τ.μ.  της  εταιρείας  «ΔΕΛΦΟΙ  –  ΔΙΣΤΟΜΟΝ  ΑΜΕ»   που 
βρίσκονται στη θέση ‘‘Μηλιές Η-Η1 Αργοστύλια’’  Δ.Δ. Δροσοχωρίου, 
Δήμου  Άμφισσας  Ν.  Φωκίδας.  Ο  κος   Παπαναγιώτου   δήλωσε  ότι 
προτείνει  την  έγκριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας 
«ΔΕΛΦΟΙ  –  ΔΙΣΤΟΜΟΝ  ΑΜΕ»  γιατί  αφορά  αποκατάσταση  και  οι 
εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων βωξίτη είναι υπόγειες.
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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  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

       την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, του  Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΔΕΛΦΟΙ  –  ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» για το έργο που 
αφορά στην εκμετάλλευση (υπόγεια)  κοιτασμάτων βωξίτη σε  χώρους 
συνολικής  έκτασης  209.295  τ.μ.  που  βρίσκονται  στις  θέσεις  ‘’Ψηλό 
Κοτρώνι   D ’’  και  ‘’Ψηλό  Κοτρώνι   G’’  Δ.Δ.  Δροσοχωρίου,  Δήμου 
Άμφισσας Περ. Στερεάς Ελλάδας, καθώς και των συνοδών αυτής έργων 
(κατασκευή και λειτουργία λιμνοδεξαμενής), εντός των ίδιων χώρων. Ο 
κος   Παπαναγιώτου   δήλωσε  ότι  προτείνει  την  έγκριση  των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» 
γιατί αφορά αποκατάσταση και οι εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων βωξίτη 
είναι υπόγειες.
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ΘΕΜΑ 24ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και  Ανάπτυξης λαμβάνοντας 
υπ΄ όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

      την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, του Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΣΔΑ) της εταιρίας  «ΔΕΛΦΟΙ  – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» για την 
εκμετάλλευση  (Υπόγεια)  Βοξιτικών  κοιτασμάτων  στην  περιοχή 
‘’Βάριανη’’ Δήμου Δελφών Π. Στερεάς Ελλάδας, με τους επιπλέον όρους 
που πρότεινε  ο κος  Παπαναγιώτου α)την προστασία των υπόγειων 
υδάτων β) την αποκατάσταση των δρόμων. 
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ΘΕΜΑ 25ο:  Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και  Ανάπτυξης λαμβάνοντας 
υπ΄ όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Τερζή  Αντώνη  η  οποία    αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού   μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

      την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων  και σχεδίου  Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΣΔΑ) των κ.κ. Ελένης Καραπάτη και Δημητρίου Καραπάτη 
΄΄ για το έργο της εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείου και των συνοδών αυτού 



έργων σε χώρους έκτασης 513.808,30 τ.μ. στη θέση ΄΄  Κρυανή ΄΄,   Δ.Δ. 
Ζελίου  ,του   Δήμου    Αμφίκλειας  –  Ελάτειας  Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας, με τον επιπλέον όρο που πρότεινε ο κος  Παπαναγιώτου της 
πλήρους αποκατάστασης των χώρων και των δρόμων πρόσβασης των 
μηχ/των.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 172

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η παρούσα 
συνεδρίαση.
Το πρακτικό συντάχθηκε  και  υπογράφεται  από τα παρόντα μέλη,  ως 
ακολούθως:

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Νικόλαος Μπέτσιος             Kαραΐσκος Περικλής         Αλεξοπούλου Δέσποινα

           

Παπαναγιώτου Νικόλαος 

Παπαϊωάννου Πανουργιάς
 

Τσιτσάνης Λάμπρος 

Σανιδάς Ηλίας  

Στουπής Νικόλαος

Μπαράκος Νικόλαος 

 Ντούρου Σοφία
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