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Στη Λαμία  σήμερα  2 Δεκεμβρίου   2011 , ημέρα  Παρασκευή  και 
ώρα  10:30  π.μ.   στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Πλατ. 
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος ) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπής 
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.  Πρω:  104806/902/28-11-2011 
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 14/11/2011.  

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  της 
βιομηχανίας  ΄΄ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ  ΑΒΕΕ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ΄΄  στη 
Ριτσώνα Αυλίδας του Δ. Χαλκίδας,  Ν. Εύβοιας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφ. Ενότητας 
Εύβοιας κος Δ. Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
λειτουργία  σφαγείου  –  μονάδας  επεξεργασίας  κρέατος  – 
αλλαντοποιείου,  χοιροτροφικής  μονάδας,  μονάδας  αδρανοποίησης 
υποπροϊόντων  της  εταιρείας  «  Δ.  ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ  & ΣΙΑ  Α.Ε.»  στις  θέσεις 
«Στέρνα»  και  «Αγριελίτσα»  της  Τ.Κ.  Πισσώνα  του  Δήμου  Διρφύων  – 
Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφ. Ενότητας 
Εύβοιας κος Δ. Γιαννάκος.

ΘΕΜΑ 4ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία 
βιομηχανικής  μονάδας  παραγωγής  κουτιών  συσκευασίας  διαφόρων 
ειδών  (κυτιοποιία  –  γραφικές  τέχνες)  της  εταιρείας  «  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 



ΑΡΑΒΙΔΗΣ  ΜΟΝ/ΠΗ  ΕΠΕ  »,  στη  θέση  ‘’  Κάστιζα  ’’,  της  Δημοτικής 
Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφ. Ενότητας 
Βοιωτίας κος Χ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ.

ΘΕΜΑ  5ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  βιομηχανίας 
κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων της ΄΄ ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΤΗΜΑ  ΄΄, περιοχής Οινόης ΔΕ Σχηματαρίου 
Δήμου Τανάγρας   Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφ. Ενότητας 
Βοιωτίας κος Χ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
λειτουργία  μονάδας  κατασκευής  πλαστικών  κεραμιδιών  της  εταιρείας 
«ΕΜΠΟΡΙΟ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  στη 
θέση  ‘’Κοντίνα’’,  της  Δημοτικής  Ενότητας  Σχηματαρίου  του  Δήμου 
Τανάγρας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφ. Ενότητας 
Βοιωτίας κος Χ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ.

ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία 
«Lecadin» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κ. Κατσαρής Α.Ε.» δυναμικότητας 
192  κλινών,  στο  2ο Χ.Λ.Μ.  Ε.Ο.  Καρπενησίου  –  Αγρινίου,  Δημοτικής 
Ενότητας Καρπενησίου, του  Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  8ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) του  έργου 
«Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26 
και 24 MW, στις θέσεις ‘’Πλαστιραίικα’’ και ΄΄Κουτσούκια’’, με ονομασία 
«Μόρνος»  και  «Λαυριά»  αντίστοιχα,  του  Δήμου  Δωρίδος  Νομού 
Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κεραίας 
ραδιοφωνικού σταθμού «METRO 101,2 FM» στο όρος Κτυπάς στη θέση 
Πρ. Ηλίας του Δήμου Αυλίδας Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 MW της 
εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» στη θέση ‘’Πικροβούνι’’ του Δήμου 
Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.



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

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
ισχύος  2,9939  MW της  εταιρείας  ΤΖΑΣΠΕΡ  ΑΙΟΛΙΚΗ  Α.Ε.  στη  θέση 
«ΓΟΛΙΝΕΣ»  του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση 
κτηνοτροφικής  μονάδας  πτηνοτροφείου  αυγοπαραγωγής 
δυναμικότητας  20.800  ορνίθων  με  διαλογητήριο  και  τυποποιητήριο 
αυγών  ιδιοκτησίας  του  Καραΐσκου  Πέτρου,  σε  γήπεδο  εμβαδού 
38.462,64 τ.μ. στη θέση ΄΄ Βέλεσι ΄΄ Δημοτικής Ενότητας  Πελασγίας του 
Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου ΄΄ 
Αιολικός Σταθμός   Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 34,5 ΜW 
στη  θέση  ΄΄Τούρλα  -  Βλιτοτσούμαρο΄΄  του  Δήμου  Υπάτης  (  νυν 
Καλλικράτειου Δήμου Λαμίας) Ν. Φθιώτιδας ΄΄.  (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του 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. Σπανούδη Δέσποινα, Π.Σ. , αναπληρωματικό 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:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της Επιτροπής 
κ.  Μπέτσιος  Νικόλαος  ζήτησε  κατ΄  εξαίρεση  να  συζητηθούν  τα 
παρακάτω έκτακτα θέματα:

ΘΕΜΑ  1  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  :  Συζήτηση  τις  υπ΄  αριθμ. 
98614/763/11-11-2011  ένστασης  από  την  εταιρεία  BATANODE 
METALSTAR EΠE.
Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος. Μπέτσιος Νικόλαος.

Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  ομόφωνα  ενέκρινε  να 
συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 237

ΘΕΜΑ  2  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  :  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  στη Λιβαδειά  (Περιφερειακή Ενότητα Ν. 
Βοιωτίας).
Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος. Μπέτσιος Νικόλαος.

Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  ομόφωνα  ενέκρινε  να 
συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238

ΘΕΜΑ 1- Εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος. 
Μπέτσιος Νικόλαος εισηγήθηκε  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης  τη  συζήτηση  της  ένστασης  της  εταιρείας  BATANODE 
METALSTAR EΠE.
Κατόπιν πήρε το λόγω ο αρμόδιος διαχειριστής Νικήτας Κουναδίνης και 
εξέθεσε τους λόγους της ένστασής του. 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αφού άκουσε με προσοχή τα 
όσα ειπώθηκαν αποφάσισε ομόφωνα να μην αλλάξει την προηγουμένη 
απόφασή  της.  Επισημάνθηκε  δε  στον  υπεύθυνο  της  εταιρείας  να 
προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες που όρισε η υπηρεσία  και να 
επανέλθει το θέμα του, με την κατάθεση νέων στοιχείων.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 239



 
ΘΕΜΑ  2  -  Εκτός  Ημερήσιας  Διάταξης  :  Ο  Πρόεδρος  της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  κος.  Μπέτσιος  Νικόλαος  εισηγήθηκε 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας  της Επιτροπής (  Άρθρο 6 , 
παρ.  1.)   η  επόμενη  Συνεδρίαση   να  πραγματοποιηθεί  στη  Λιβαδειά 
( Περιφερειακή Ενότητα Ν. Βοιωτίας), λόγω των πολλών θεμάτων που 
αφορούν την περιοχή. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

 αποφάσισε Ομόφωνα

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240

ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  ομόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 
14/11/2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241
  

 ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης 
Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας  κ.   Δημήτρη  Γιαννάκο,  η   οποία 
αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

     με 8 ψήφους υπέρ  και 1 λευκό της (κας Σπανούδη  η οποία τόνισε ότι  
δεν έχει επαρκή στοιχεία για να αποφασίσει )  την έγκριση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της βιομηχανίας ΄΄ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
ΑΒΕΕ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ΄΄  στη  Ριτσώνα  Αυλίδας  του  Δ. 
Χαλκίδας,  Ν. Εύβοιας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 242

  
 ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης 
Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας  κ.   Δημήτρη  Γιαννάκο,  η   οποία 
αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει



κατά πλειοψηφία

     με 8 ψήφους υπέρ  και 1 κατά  της ( κας Σπανούδη ) την έγκριση της 
Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για  την  λειτουργία 
σφαγείου  –  μονάδας  επεξεργασίας  κρέατος  –  αλλαντοποιείου, 
χοιροτροφικής μονάδας, μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων της 
εταιρείας  «  Δ.  ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ  &  ΣΙΑ  Α.Ε.»  στις  θέσεις  «Στέρνα»  και 
«Αγριελίτσα» της Τ.Κ.  Πισσώνα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. 
Ευβοίας.  Η  κ.  Σπανούδη  ανέφερε  ότι  η  συγκεκριμένη  επιχείρηση 
υπάρχουν  καταγγελίες  ότι  δημιουργεί  ιδιαίτερα  σοβαρό  πρόβλημα 
ρύπανσης στην περιοχή επί  χρόνια και  επίσης από την εισήγηση της 
υπηρεσίας απορρίπτεται η προτεινόμενη λύση (που εφαρμόζεται ήδη) 
για ενιαία μονάδα βιολογικού υγρών αποβλήτων για το  σύνολο των 
δραστηριοτήτων.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 243

ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης 
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  κ. Χαράλαμπου  Ρουσέτη,  η  οποία 
αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από 
διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την έγκριση  της μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) για την 
λειτουργία  βιομηχανικής  μονάδας  παραγωγής  κουτιών  συσκευασίας 
διαφόρων  ειδών  (κυτιοποιία  –  γραφικές  τέχνες)  της  εταιρείας  « 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ »,  στη  θέση ‘’  Κάστιζα ’’,  της 
Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας 
με τον  όρο, οι πρώτες ύλες όπως χαρτιά, χαρτόνια  να διαθέτουν τα 
απαραίτητα  πιστοποιητικά  καταλληλότητας  για  τη  χρήση  τους  ως 
συσκευασία  τροφίμων.  Να  ληφθεί  κατάλληλη  μέριμνα  κατά  την 
παραγωγική διαδικασία ώστε τα παραγόμενα προϊόντα ( συσκευασίες 
τροφίμων)  να  είναι   ΄΄   ασφαλή  ΄΄,  καθότι  από  δειγματοληπτικούς 
ελέγχους  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  μολύβδου  στις  παρακάτω 
συσκευασίες. Η κα Ντούρου  ζήτησε να γίνεται τακτικός και αυστηρός 
έλεγχος αν η εταιρεία εφαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους και τους 
όρους  της  επιτροπής  και  να  έρχεται  έκθεση  της  υπηρεσίας  στην 
επιτροπή περιβάλλοντος.
Κατά τη διαδικασία της συζήτησης του θέματος και  της ψηφοφορίας 
απουσίαζε η κα Σπανούδη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 244



ΘΕΜΑ 5ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης 
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  κ. Χαράλαμπου  Ρουσέτη,  η  οποία 
αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από 
διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

   την  έγκριση  της  μελέτης  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΜΠΕ) 
βιομηχανίας  κοπής  και  επεξεργασίας  μαρμάρων  της  ΄΄  ΜΑΤΚΟ  Δ.  
ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΤΗΜΑ  ΄΄, περιοχής Οινόης  
ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας   Ν. Βοιωτίας.
Κατά τη διαδικασία της συζήτησης του θέματος και  της ψηφοφορίας 
απουσίαζε η κα Σπανούδη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 245

ΘΕΜΑ 6ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης 
Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας  κ. Χαράλαμπου  Ρουσέτη,  η  οποία 
αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία

     με  7  ψήφους  υπέρ   και  2  αποχές  της  (  κας  Ντούρου  και  κας 
Σπανούδη)   την  έγκριση  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για την λειτουργία μονάδας κατασκευής πλαστικών κεραμιδιών 
της  εταιρείας  «ΕΜΠΟΡΙΟ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση ‘’Κοντίνα’’,  της Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου 
του Δήμου Τανάγρας.
Η κα Ντούρου ( ζήτησε  την αναβολή του θέματος και κοινοποίηση στα 
μέλη  της  Μ.Π.Ε.  αφού  πρόκειται  για  ίδρυση  μονάδας  που  θα 
επεξεργάζεται  πλαστικά  και  πρέπει  να  έχουμε  εικόνα  για  το  πώς  θα 
λειτουργήσει.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 246

ΘΕΜΑ 7ο: 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  της  μελέτης  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΜΠΕ)  του 
υφιστάμενου  ξενοδοχείου  με  την  επωνυμία  «Lecadin»  ιδιοκτησίας  της 
εταιρείας «Κ. Κατσαρής Α.Ε.» δυναμικότητας 192 κλινών, στο 2ο Χ.Λ.Μ. 
Ε.Ο.  Καρπενησίου –  Αγρινίου,  Δημοτικής Ενότητας  Καρπενησίου,  του 
Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας. Η κα Ντούρου διευκρίνισε ότι ψηφίζει θετικά 
για την κατασκευή του κόμβου και δεν δέχεται το σημείο που αναφέρεται 
στη  σελ  2  «σε  περίπτωση  μελλοντικής  επέκτασης  του  ξενοδοχείου…» 
αφού αυτό βρίσκεται σε δασική περιοχή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247

ΘΕΜΑ 8ο: 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 λευκό  της ( κας Ντούρου )    την αναβολή 
του  θέματος,  της   Έγκρισης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ)   του έργου  «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΣΠΗΕ)  ισχύος  26  και  24  MW,  στις  θέσεις  ‘’Πλαστιραίικα’’  και 
΄΄Κουτσούκια’’,  με  ονομασία  «Μόρνος»  και  «Λαυριά»  αντίστοιχα,  του 
Δήμου Δωρίδος Νομού Φωκίδας.
Την αναβολή ζήτησε με το Αριθμ. Πρωτ: 16844/02-12-2011 έγγραφό του 
ο Δήμος Δωρίδος, προκειμένου να εκφράσει άποψη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 248

ΘΕΜΑ 9ο: 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 της μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) Κεραίας 
ραδιοφωνικού σταθμού «METRO 101,2 FM» στο όρος Κτυπάς στη θέση 
Πρ. Ηλίας του Δήμου Αυλίδας Ν. Ευβοίας.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 249

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

κατά πλειοψηφία

     με  7  ψήφους  υπέρ   και  2  κατά,  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού  παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 MW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ» στη θέση ‘’Πικροβούνι’’ του Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας, 
με τους εξής πρόσθετους όρους:
α) Να γίνει υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς του ρεύματος από 
το αιολικό σταθμό έως το κεντρικό δίκτυο.
β) Πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου
γ) Να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη στην Τ.Κ. Μεσαίας Κάψης στα 
διοικητικά όρια της οποίας θα εγκατασταθεί το Αιολικό Πάρκο όπως : 
ανόρυξη  γεώτρησης,  μεταφορά νερού από  την  Τ.Κ.  Μεσαίας  Κάψης 
προς  τον  οικισμό  Ποντικού,  τσιμεντόστρωση  σημείων  αγροτικών 
δρόμων και εγκατάσταση αναμεταδότη τηλεόρασης  
Μειοψήφησε η (κα Ντούρου εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για 
την  ιδιωτικοποίηση  -  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους 
επιχειρηματικούς  ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές 
εκτάσεις,  δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας  ακόμα  και  προστατευόμενες  περιοχές.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα  ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά  οφέλη)και η  κ.Σπανούδη  που 
σημείωσε ότι είναι απαράδεκτη η τακτική των εισηγήσεων της υπηρεσίας 
για  έργα  ΑΠΕ  που  δεν  αναφέρουν  καμία  απολύτως  επίπτωση 
ανεξάρτητα  με  το  ποιος  είναι  ο  χώρος  εγκατάστασης  που  στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  στον  δασωμένο  Τυμφρηστό.  Επίσης 
σημείωσε ότι η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ιδιωτικών ΑΠΕ εκτός από την 
αλλοίωση του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία 
θα επιβαρύνει υπέρμετρα την τιμή του ρεύματος για τους καταναλωτές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 250

ΘΕΜΑ 11ο: 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  7  ψήφους  υπέρ   και  2  κατά,  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού 
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  2,9939  MW της  εταιρείας 
ΤΖΑΣΠΕΡ  ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.  στη  θέση  «ΓΟΛΙΝΕΣ»   του  Δήμου  Δομοκού  Ν. 
Φθιώτιδας. 
Μειοψήφησε η (κα Ντούρου εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για 
την  ιδιωτικοποίηση  -  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους 
επιχειρηματικούς  ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές 
εκτάσεις,  δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας  ακόμα  και  προστατευόμενες  περιοχές.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά οφέλη)  και η κα Σπανούδη για τους 
λόγους που προανέφερε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 251

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 ομόφωνα

 την  έγκριση  της  μελέτης  των Περιβαλλοντικών  Όρων (ΜΠΕ)  για  την 
ίδρυση  κτηνοτροφικής  μονάδας  πτηνοτροφείου  αυγοπαραγωγής 
δυναμικότητας  20.800  ορνίθων  με  διαλογητήριο  και  τυποποιητήριο 
αυγών  ιδιοκτησίας  του  Καραΐσκου  Πέτρου,  σε  γήπεδο  εμβαδού 
38.462,64 τ.μ. στη θέση ΄΄ Βέλεσι ΄΄ Δημοτικής Ενότητας  Πελασγίας του 
Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 252

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  7  ψήφους  υπέρ   και  2  κατά,  την  έγκριση της  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών  Όων  (ΜΠΕ) του  έργου  ΄΄  Αιολικός  Σταθμός 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 34,5 ΜW στη θέση ΄΄Τούρλα - 
Βλιτοτσούμαρο΄΄ του Δήμου Υπάτης ( νυν Καλλικράτειου Δήμου Λαμίας) 
Ν. Φθιώτιδας ΄΄, με τους εξής πρόσθετους όρους:
Α) Ποινική ρήτρα για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων
Β) Αντισταθμιστικά οφέλη: 
1)  Να υπάρξει  μόνιμος  μηχανισμός αποχιονισμού των χωριών εντός 
των οποίων διέρχεται η οδός πρόσβασης προς το σταθμό
2)Να γίνει  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής κατά 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου
3) Να γίνει αξιοποίηση των υλικών εκσκαφής στην αγροτική οδοποιία 
4)Να γίνει αποκατάσταση του λατομείου που βρίσκεται πριν το Νεοχώρι, 
καθώς  και  κατασκευή  μικρών  έργων  υποδομής  όπως  υδραύλακες, 
ασφαλτοστρώσεις κλπ, στο Τ.Κ. Νεοχωρίου  και Τ.Κ. Καστανιάς 
5)Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Καστανιάς
6)Κατασκευή μονοπατιών και παρατηρητήριων 
7) Δημιουργία θέσεων θέας σύμφωνα με τη μελέτη του κου Καρακώστα 
( Δασολόγου Μελετητή) για την τουριστική ανάπτυξη της Οίτης
8)Οικονομική  ενίσχυση του  πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου για  την 
ανακαίνιση του ξενώνα του χωριού με σκοπό την τουριστική προβολή 
και ανάπτυξη της περιοχής και την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο 
Αιολικό Πάρκο
 Μειοψήφησε η (κα Ντούρου εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της  για 
την  ιδιωτικοποίηση  -  ξεπούλημα   της  ενέργειας  σε  μεγάλους 
επιχειρηματικούς  ομίλους.  Καταστρατηγούνται  δημόσιες  δασικές 
εκτάσεις,  δάση  σπάνιας  φυσικής  ομορφιάς  γη  υψηλής 
παραγωγικότητας  ακόμα  και  προστατευόμενες  περιοχές.  Είναι 
απαράδεκτο να θεωρούμε κέρδος και όφελος για τις τοπικές κοινωνίες 
τα  ανταποδοτικά-αντισταθμιστικά  οφέλη)   και  η  κα  Σπανούδη που 
σημείωσε ότι πρόκειται για μια επένδυση που θα αλλάξει το χαρακτήρα 
της  Οίτης  ανοίγοντας  το  δρόμο  και  στα  άλλα  αιολικά  πάρκα  που 
ετοιμάζονται,  σύμφωνα  με  τον  χάρτη  της  ΡΑΕ  που  κατέθεσε  στην 
επιτροπή.  Επίσης  τόνισε  ότι  η   χωροθέτηση  των  αιολικών 
εγκαταστάσεων,  έχει  παραδοθεί  στους  ενδιαφερόμενους  επενδυτές 
καταστρέφοντας  το  φυσικό  και  πολιτιστικό  κεφάλαιο  των  περιοχών, 
υποθηκεύοντας κάθε εναλλακτική δραστηριότητα όπως τον τουρισμό ή 
την παραδοσιακή κτηνοτροφία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 253

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  13.15 π.μ. 
και  συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο 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  

Σπανούδη Δέσποινα

Μπαράκος Νικόλαος 

 Ντούρου Σοφία
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