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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16 
 
 

 Στη Λιβαδειά  σήµερα  16 ∆εκεµβρίου   2011 , ηµέρα  Παρασκευή  
και  ώρα 10:30 π.µ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων και πολλαπλών 
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς η Επιτροπή Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
aφού  συγκροτήθηκε  µε την 2/2011 (αρ. πρ. 2/ 24-2-2011) απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά από  
την αριθ. Πρω: 110618/953 /9-12-2011 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 02/12/2011.   
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
λατοµείου Αργίλου ( εµβαδού 160.734µ2 ) & συνοδών έργων της 
εταιρείας ΄΄ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ – ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΜΗΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΄΄  µε διακριτικό 
τίτλο ΄΄ ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ ΄΄   στη θέση ΄΄ Ράχη Σάµαρη ΄΄, της Τ.Κ. 
Αµπελοχωρίου, του ∆ήµου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 
υφιστάµενης χοιροτροφικής µονάδας 200 χοιροµητέρων µε τα 
παράγωγά τους ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ PINGLAND -  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΉ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΕΠΕ ΄΄ στο τεµάχιο µε αρ. 239 του 
αναδασµού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου   ∆ήµου Θηβών  Ν. 
Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 



ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας δυναµικότητας 73.000 ωοτόκων 
ορνίθων, µονάδα (Γ),  ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.  ΄΄ 
στη θέση Μεντίτι ∆ηµοτικής Ενότητας Οινιφύτων του    ∆ήµου Τανάγρας  
Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
λειτουργία αποθηκών εµπορευµάτων της εταιρείας «RAVENA A.E.», στη 
θέση  ΄΄Ροβιστέζα ή Κρέσπι’’, της ∆ηµοτικής Ενότητας Σχηµαταρίου του 
∆ήµου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39 
MW  της εταιρείας «GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση ‘’Τσούκες’’ των 
∆ήµων Θηβαίων και Χαλκιδέων στους Ν. Βοιωτίας και Ν. Εύβοιας 
αντίστοιχα. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος του ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
λατοµείου µαρµάρων του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ στη θέση ‘’ΤΡΙΑ 
ΡΕΜΑΤΑ’’, ∆.Ε. ∆ιστόµου ∆ήµου Αράχωβας – Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/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. Τσιτσάνης Λάµπρος , Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κ. Σανιδάς Ηλίας , Π.Σ. , τακτικό µέλος 
6. κ. Σπανούδη ∆έσποινα, Π.Σ. , αναπληρωµατικό µέλος 
7. κ. Μπαράκος Νικόλαος , Π.Σ. , τακτικό µέλος 
8. κ. Ντούρου Σοφία , Π.Σ. , τακτικό  µέλος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Το τακτικό µέλος Παπαϊωάννου Πανουργιάς. 
 
παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού.  

                                       



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αλεξοπούλου ∆έσποινα, υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών 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  οµόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 
02/12/2011. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 254 

   
 ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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) 
λατοµείου Αργίλου ( εµβαδού 160.734µ2 ) & συνοδών έργων της 
εταιρείας ΄΄ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ – ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΜΗΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΄΄  µε διακριτικό 
τίτλο ΄΄ ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ ΄΄   στη θέση ΄΄ Ράχη Σάµαρη ΄΄, της Τ.Κ. 
Αµπελοχωρίου, του ∆ήµου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας, µε τον όρο του κου 
Στουπή για κατάθεση ετήσιας απολογιστικής έκθεσης προς την 
υπηρεσία για την εξέλιξη του έργου. 
  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 255 
 

   
 ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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 
ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της 
υφιστάµενης χοιροτροφικής µονάδας 200 χοιροµητέρων µε τα 
παράγωγά τους ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ PINGLAND -  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙKH ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΕΠΕ ΄΄ στο τεµάχιο µε αρ. 239 του 
αναδασµού της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου   ∆ήµου Θηβών  Ν. 
Βοιωτίας.  



 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 256 

 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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) 
υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας δυναµικότητας 73.000 ωοτόκων 
ορνίθων, µονάδα (Γ),  ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.  ΄΄ 
στη θέση Μεντίτι ∆ηµοτικής Ενότητας Οινιφύτων του    ∆ήµου Τανάγρας  
Ν. Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 257 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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 
λειτουργία αποθηκών εµπορευµάτων της εταιρείας «RAVENA A.E.», στη 
θέση  ΄΄Ροβιστέζα ή Κρέσπι’’, της ∆ηµοτικής Ενότητας Σχηµαταρίου του 
∆ήµου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 258 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Τερζή Αντώνη, καθώς και  τα α) Aριθµ. πρωτ: 
421/2011 απόσπασµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Θηβαίων, 
β) Aριθµ. πρωτ: 482/2011 απόσπασµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του 
∆ήµου Χαλκίδας οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού µετά από διαλογική συζήτηση  
 

  Οµόφωνα 
 

      γνωµοδοτεί αρνητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ)  
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39 
MW  της εταιρείας «GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση ‘’Τσούκες’’ των 



∆ήµων Θηβαίων και Χαλκιδέων στους Ν. Βοιωτίας και Ν. Εύβοιας 
αντίστοιχα. 
Η κα Ντούρου τόνισε 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. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 259 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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) 
λατοµείου µαρµάρων του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΥ στη θέση ‘’ΤΡΙΑ 
ΡΕΜΑΤΑ’’, ∆.Ε. ∆ιστόµου ∆ήµου Αράχωβας – Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας, µε 
τον όρο του κου Στουπή για κατάθεση ετήσιας απολογιστικής έκθεσης 
προς την υπηρεσία για την εξέλιξη του έργου. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 260 
 

 
Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  12.30 µ.µ. 

και  συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
    
 
Νικόλαος Μπέτσιος             Kαραΐσκος Περικλής         Αλεξοπούλου ∆έσποινα 

            
 

Παπαναγιώτου Νικόλαος  
 

 
Τσιτσάνης Λάµπρος  

 
 

Σανιδάς Ηλίας   
 



 
Στουπής Νικόλαος 
 
 

 
Μπαράκος Νικόλαος  
 
 

 
 Ντούρου Σοφία 

 


