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 Στη Λαµία  σήµερα  30 Ιανουαρίου   2012 , ηµέρα  ∆ευτέρα  και  
ώρα 09:30 π.µ. στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κου Μπέτσιου 
Νικόλαου, στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( 
Υψηλάντη 1, 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: 8143/47/24-01-2012 
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 20/01/2012.   
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την νοµιµοποίηση 
λιµενικών εγκαταστάσεων στη θέση «Ασµήνιο» του ∆ήµου Ιστιαίας – 
Αιδηψού στο Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
νοµιµοποίηση υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων στη θέση «Πευκί» 
του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού στο Ν. Ευβοίας.   
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
υφιστάµενου Ξενοδοχειακού Συγκροτήµατος της εταιρείας 
«ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΕΝΤΗ Α.Ε.» 
δυναµικότητας 192 κλινών στη θέση «Μανίκι», ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου του ∆ήµου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 



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

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Ο πρόεδρος της Επιτροπής κος Μπέτσιος Νικόλαος λόγω σοβαρών 
υπηρεσιακών υποχρεώσεων. 

 
παραβρέθηκε επίσης η  κα  Ματθαιάκη Ιωάννα, Προϊστάµενη τoυ 
τµήµατος Περιβάλλοντος. 
                               
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 Αντιπρόεδρος  της Επιτροπής 
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης: 
 
Επίσης πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Καραΐσκος Περικλής  ζήτησε κατ΄ εξαίρεση να 
συζητηθεί το παρακάτω έκτακτο θέµα: 

 
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Aλλαγή αίθουσας Συνεδριάσεως της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. 
Εισηγητής: Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης κος Καραΐσκος Περικλής. 

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

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 12 

  
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης κος Καραΐσκος Περικλής, εισηγήθηκε  την αλλαγή της 
αίθουσας συνεδριάσεως από  την (  Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος ) 
στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κου Μπέτσιου Νικόλαου, στο 
κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Υψηλάντη 1, 1ος 
όροφος )  λόγω ότι στην αίθουσα συνεδριάσεως  της (Πλατ. Ελευθερίας 
3, 1ος όροφος) συνεδρίαζε η Οικονοµική Επιτροπή. 



 
Η Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 

 
 αποφάσισε Οµόφωνα 

 
την αλλαγή της αίθουσας συνεδριάσεως από  την (  Πλατ. Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος ) στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κου Μπέτσιου 
Νικόλαου, στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( 
Υψηλάντη 1, 1ος όροφος )  λόγω ότι στην αίθουσα συνεδριάσεως 
συνεδρίαζε η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 13 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Η  Επιτροπή  οµόφωνα ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 
20/01/2012.   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 14 

 
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 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
   την έγκριση της µελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) για την 
νοµιµοποίηση λιµενικών εγκαταστάσεων στη θέση «Ασµήνιο» του 
∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού στο Ν. Ευβοίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 15 
 

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 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
   την έγκριση της µελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) για την 
νοµιµοποίηση υφιστάµενων λιµενικών εγκαταστάσεων στη θέση «Πευκί» 
του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού στο Ν. Ευβοίας.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 16 
 



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 
 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
   την έγκριση της µελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) του 
υφιστάµενου Ξενοδοχειακού Συγκροτήµατος της εταιρείας 
«ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΕΝΤΗ Α.Ε.» 
δυναµικότητας 192 κλινών στη θέση «Μανίκι», ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου του ∆ήµου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου Ν. Φθιώτιδας,  
µε τους πρόσθετους όρους που πρότεινε ο κος Στουπής α) να 
τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας και τις ώρες µη λειτουργίας της πισίνας 
(προστατευτικό δίχτυ, άδειασµα υδάτινου δυναµικού κλπ) και β) να γίνει 
υπόδειξη για εφαρµογή κοµποστοποίησης των οργανικών κυρίως 
υπολειµµάτων τροφίµων λόγω µεγάλης δυναµικότητας της µονάδας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 17 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  10.15 π.µ. 
και  συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
    Ο ANIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
KαραΐσκοςΠερικλής       ΠαπαναγιώτουΝικόλαος           Αλεξοπούλου ∆έσποινα 
                                        
 

                  Παπαϊωάννου Πανουργιάς 
 
  

                                         Τσιτσάνης Λάµπρος  
 
 

      Σανιδάς Ηλίας   
 
 

      Στουπής Νικόλαος 
 

 
Μπαράκος Νικόλαος  

 
 
                                          Ντούρου Σοφία 
 



 


