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Στη Λαμία  σήμερα  15 Φεβρουαρίου   2012 , ημέρα  Τετάρτη και 
ώρα  11:00  π.μ.   στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Πλατ. 
Ελευθερίας 3, 1ος όροφος ) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 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: 14087/105/09-02-2012 
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 30/01/2012.  

ΘΕΜΑ  2ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) βιομηχανίας 
παραγωγής  χαλυβδοσωλήνων  της  ΣΩΛΑΜ  ΑΒΕΕ  στο  5ο χλμ.  ΠΕΟ 
Λαμίας – Στυλίδας στο Δήμο Λαμίας Ν. Φθιώτιδας. 
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. 
Τσακωνίτης Κων/νος.

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
λατομείου  μαρμάρων  (Εμβαδού  45,57  στρ.)  της  εταιρείας  ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. στη θέση ‘’ΔΥΟ ΕΛΗΕΣ’’ Τ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Διρφύων, 
Δήμου   Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
λατομείου μαρμάρων (Εμβαδού 45,57 στρ.) της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. 
ΤΣΑΛΑ στη θέση ‘’ΔΥΟ ΕΛΗΕΣ’’  Τ.Κ.  Θεολόγου, Δ.Ε.  Διρφύων, Δήμου 
Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του 
έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Δ.Κ. Μονοδρύου της 
Δ.Ε. Κονιστρών» στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
ισχύος  5.17293  MW  της  εταιρείας  SOLAR  CONCEPT  A.E.  στη  θέση 
«ΓΚΙΟΛΙ Ή ΓΚΙΟΛΑ» του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) 
φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)  σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
ισχύος 3.999,24 MW της εταιρείας «SOLARWYS ΚΑΣΤΡΟ 1 Α.Ε.» στη θέση 
‘’ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ’’ στο Κάστρο του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την 
μετεγκατάσταση  μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας  της  εταιρείας  «ΠΕΤΑΛΙΟΙ  
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ  Α.Ε.»  δυναμικότητας  230  τον/έτος  Θαλασσίων  
Μεσογειακών  Ιχθύων  από  τη  θέση  «Πεζούλια»  Δημοτικής  Ενότητας  
Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας στις θέσεις ‘’Τσέπη’’  
και ‘’Κάλμη’’  Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν.  
Εύβοιας,  όπου  λειτουργεί  πλωτή  μονάδα  ιχθυοκαλλιέργειας  
δυναμικότητας  300  τον/έτος  του  ίδιου  φορέα  και  δημιουργία  ενιαίας  
πλωτής μονάδας δυναμικότητας 530 τον/έτος.
 Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) και 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» για το έργο 
της υπόγειας εκμετάλλευσης μεταλλείου μαγνησίτη (λευκολίθου), και των 
συνοδών αυτού έργων σε χώρους συνολικής έκτασης 16.570,17 τ.μ. στη 
θέση  ‘’Γερόρεμμα’’  Τ.Δ.  Προκοπίου,  Δήμου  Μαντουδίου  –  Λίμνης  – 
Αγίας  Άννας,  Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας,  εντός  της 
Μεταλλειοκτησίας «Κτήμα Αχμετ Αγά – Δράζι».   
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας 
«ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» για το έργο ‘’Σκάλα φόρτωσης λευκολίθου’’ στη θέση 
«Δαφνοπόταμος», Τ.Κ. Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας 
Άννας,  Περιφερειακής  Ενότητας  Εύβοιας,  εντός  της  Μεταλλειοκτησίας 
‘’Κτήμα Αχμέτ Αγά – Δράζι’’.



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

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  της 
δραστηριότητας  παραγωγής  μιγμάτων  ελαίων  στίλβωσης  και 
αποθήκευσης  χημικών  της  εταιρείας  «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ  Α.Β.Ε.Ε»  στη  θέση 
«Δέντρα» Αταλάντης  Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για 
την  τροποποίηση  του  έργου  :  «Αιολικός  Σταθμός  Ηλεκτρικής 
Παραγωγής (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5MW (από 10 Α/Γ των 500 kW  σε 2 Α/Γ των 
2,5 MW ) στη θέση ‘’Καστρί Πλατανιστού’’ και των συνοδών του έργων, 
του Δήμου Καρύστου, Νομού Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  13ο: Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για  την  :  α) 
Ανανέωση  Απόφασης  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ) 
πλωτής μονάδας πάχυνσης και μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε 
Θαλάσσιους  Μεσογειακούς  Ιχθείς,  σε  θαλάσσια  έκταση  37,66 
στρεμμάτων  στη  θέση  ΄΄Μανδράκι΄΄  Τοπικής  Κοινότητας  Πρασίνου, 
Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού 
Ευβοίας και β) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) μονάδας μη μεταποιημένων προϊόντων – αλιευμάτων για την 
υποστήριξη πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, 
σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ίδια θέση της εταιρείας «LION A.E. 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» .
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού 
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  14ο: 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. ( 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. 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 30/01/2012.  
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ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη  την  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε. 
Φθιώτιδας κου. Τσακωνίτη Κων/νου , η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την  έγκριση  της  μελέτης  των  Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΜΠΕ) 
βιομηχανίας  παραγωγής χαλυβδοσωλήνων της  ΣΩΛΑΜ ΑΒΕΕ  στο  5ο 

χλμ. ΠΕΟ Λαμίας – Στυλίδας στο Δήμο Λαμίας Ν. Φθιώτιδας. 
Ο κ. Στουπής με ευκαιρία το γεγονός ότι έχει λήξει η  άδεια λειτουργίας 
της  επιχείρησης,  κατέθεσε  για  προβληματισμό  την  πρόταση  σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις , αφού καλεστεί η επιχείρηση για εξηγήσεις και 
αφού  διαπιστωθούν  ευθύνες  της  προς  τούτο  να  καταλογίζεται 
αυτόματα αναλογικό πρόστιμο παράβασης ως εάν είχε γίνει  αυτοψία 
στον χώρο. 
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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.  Αντώνη  Τερζή,  η  οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ)  λατομείου 
μαρμάρων (Εμβαδού 45,57 στρ.) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
Α.Ε.  στη  θέση  ‘’ΔΥΟ  ΕΛΗΕΣ’’  Τ.Κ.  Θεολόγου,  Δ.Ε.  Διρφύων,  Δήμου 
Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 20

ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου.  Αντώνη  Τερζή,  η  οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ)  λατομείου 
μαρμάρων (Εμβαδού 45,57 στρ.)  της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ.  ΤΣΑΛΑ 
στη  θέση  ‘’ΔΥΟ  ΕΛΗΕΣ’’  Τ.Κ.  Θεολόγου,  Δ.Ε.  Διρφύων,  Δήμου 
Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Εύβοιας.
 Η  κα  Ντούρου  δήλωσε  ότι  επειδή  σε  εισήγηση  της  υπηρεσίας  σε 
προηγούμενη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  είχε  αναφερθεί  ότι  στη 
συγκεκριμένη εταιρεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα γιατί δεν τηρούσε τους 
περιβαλλοντικούς  όρους,  να  γίνεται  συστηματικός  έλεγχος  για  την 
εφαρμογή της ΜΠΕ στο παραπάνω λατομείο και τα αποτελέσματα να 
έρθουν στην επιτροπή.
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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.  Αντώνη  Τερζή,  η  οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα



    την έγκριση  της μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ)  του 
έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στη Δ.Κ. Μονοδρύου της 
Δ.Ε. Κονιστρών» στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου  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  Αντώνη  Τερζή,  η  οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ  (επιφυλασσόμενου  του  κ.  Στουπή  πως  δεν 
πρόκειται για γη υψηλής παραγωγικότητας)    και 1 κατά την έγκριση της 
Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β) 
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  5.17293  MW  της 
εταιρείας SOLAR CONCEPT A.E. στη θέση «ΓΚΙΟΛΙ Ή ΓΚΙΟΛΑ» 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 ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 23

ΘΕΜΑ 7ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Αντώνη  Τερζή,  η  οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει

κατά πλειοψηφία

     με  8  ψήφους  υπέρ  (επιφυλασσόμενου  του  κ.  Στουπή  πως  δεν 
πρόκειται για γη υψηλής παραγωγικότητας)    και 1 κατά την έγκριση της 
Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β) 
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  ισχύος  3.999,24  MW  της 
εταιρείας «SOLARWYS ΚΑΣΤΡΟ 1 Α.Ε.» στη θέση ‘’ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ’’ στο 
Κάστρο του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.



 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 ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 24

ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και το με Αριθμ. Πρωτ: 
2735/22-06-2009 έγγραφο του Δήμου Μαρμαρίου ( 69/2009 απόφαση 
Δημοτικού συμβουλίου), τα οποία αποτελούν  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 την μετεγκατάσταση μονάδας 
ιχθυοκαλλιέργειας  της  εταιρείας  «ΠΕΤΑΛΙΟΙ  ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ  Α.Ε.» 
δυναμικότητας 230 τον/έτος Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων από τη 
θέση  «Πεζούλια»  Δημοτικής  Ενότητας  Σηπιάδος  του  Δήμου  Νοτίου 
Πηλίου  Ν.  Μαγνησίας  στις  θέσεις  ‘’Τσέπη’’  και  ‘’Κάλμη’’   Δημοτικής 
Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας, όπου λειτουργεί 
πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 300 τον/έτος του ίδιου 
φορέα  και  δημιουργία  ενιαίας  πλωτής  μονάδας  δυναμικότητας  530 
τον/έτος με τους εξής πρόσθετους όρους που πρότεινε ο κος Στουπής:
α) να μην εμπίπτει η επιχείρηση στις διατάξεις της νέας ΚΥΑ. 
Β)να ενημερωθεί η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας για τη μετεγκατάσταση ώστε 
να πράξει τα δέοντα.
Μειοψήφησε η  (κα  Ντούρου η  οποία  τόνισε  ότι  καταψήφισε  το 
χωροταξικό  για  τις  ιχθυοκαλλιέργειες  στο  Περιφερειακό Συμβούλιο  και 
πως  η  συγκεκριμένη  περιοχή  είναι  κορεσμένη,  ο  Δήμος  είναι  σε 
κινητοποιήσεις  και  η  «θετική»  απόφαση  που  παρουσιάστηκε  στην 
επιτροπή είναι του 2009. Θα έπρεπε να έχουμε πρόσφατη γνωμοδότηση 
του Δημοτικού Συμβουλίου).  
Ο κ.  Στουπής έθεσε κατά την συζήτηση το γενικότερο θέμα του πώς 
γίνονται οι μετεγκαταστάσεις, αν υπάρχει σαφής νομική αιτιολογία, και 
πως  διασφαλίζεται  ότι  έκταση  που  εισέρχεται  σε  καθεστώς 
μετεγκατάστασης παύει να είναι παραγωγικά αξιοποιήσιμη, και πως αν 
αυτό δεν  είναι  νομικά κατοχυρωμένο, να ζητηθεί  η αντίστοιχη νομική 
θέσπιση.  



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 25

ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Αντώνη  Τερζή,  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) και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΣΔΑ)  της  «ΒΙΟΜΑΓΝ  Α.Ε.»  για  το  έργο  της  υπόγειας  εκμετάλλευσης 
μεταλλείου μαγνησίτη (λευκολίθου), και των συνοδών αυτού έργων σε 
χώρους συνολικής έκτασης 16.570,17 τ.μ. στη θέση ‘’Γερόρεμμα’’ Τ.Δ. 
Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Περιφερειακής 
Ενότητας  Εύβοιας,  εντός  της  Μεταλλειοκτησίας  «Κτήμα  Αχμετ  Αγά  – 
Δράζι », με τον  πρόσθετο  όρο που πρότεινε ο κ.  Στουπής η  μεταφορά 
του  μεταλλεύματος  στην  σκάλα  φόρτωσης   να  γίνεται  με  κλειστό 
ταινιόδρομο.
Μειοψήφησε η κα Ντούρου η οποία δήλωσε ότι  η ΒΙΟΜΑΓΝ θέλει  να 
κατοχυρώσει  μεταλλευτικά δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή της Β.Κ. 
Εύβοιας.  Όπως  και  σε  προηγούμενη  απόφασή  σας  καταψηφίσαμε 
δηλώνοντας ότι θεωρούμε τη ΒΙΟΜΑΓΝ έκπτωτη χωρίς δικαίωμα σε γη 
που ανήκει στο λαό της περιοχής, είμαστε αντίθετοι και τώρα γιατί και τα 
τσιφλίκια του Μπαίκερ είναι περιουσία που πρέπει να περιέλθει στο λαό. 
Θεωρούμε  τον  ορυκτό  πλούτο  της  περιοχής  λαϊκή  περιουσία  και  η 
αξιοποίησή του πρέπει  να γίνεται  από δημόσιο φορέα διαχείρισης με 
κεντρικό έλεγχο που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού ).
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 26

ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Αντώνη  Τερζή,  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 «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» για το 
έργο ‘’Σκάλα φόρτωσης λευκολίθου’’ στη θέση «Δαφνοπόταμος», Τ.Κ. 
Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Περιφερειακής 



Ενότητας  Εύβοιας,  εντός  της  Μεταλλειοκτησίας  ‘’Κτήμα  Αχμέτ  Αγά  – 
Δράζι’’, με τους εξής πρόσθετους  όρους που πρότεινε ο κ.  Στουπής:
α) Η μεταφορά του μεταλλεύματος  στην σκάλα φόρτωσης να γίνεται με 
κλειστό ταινιόδρομο.
Β)Να  γίνονται  σε  τακτά  διαστήματα  μετρήσεις  της  ποιότητας  του 
θαλασσινού νερού στην περιοχή φόρτωσης και ειδικές μετρήσεις επί του 
βυθού
γ)Να εφαρμόζονται κατά την φόρτωση καλές πρακτικές και τεχνικές που 
θα  εκμηδενίζουν  την  αστοχία  ρήψης  των  φορτούμενων  υλικών  και 
προϊόντων στον θαλάσσιο χώρο.
Μειοψήφησε η κα Ντούρου η οποία δήλωσε ότι  η ΒΙΟΜΑΓΝ θέλει  να 
κατοχυρώσει  μεταλλευτικά δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή της Β.Κ. 
Εύβοιας.  Όπως  και  σε  προηγούμενη  απόφασή  σας  καταψηφίσαμε 
δηλώνοντας ότι θεωρούμε τη ΒΙΟΜΑΓΝ έκπτωτη χωρίς δικαίωμα σε γη 
που ανήκει στο λαό της περιοχής, είμαστε αντίθετοι και τώρα γιατί και τα 
τσιφλίκια του Μπαίκερ είναι περιουσία που πρέπει να περιέλθει στο λαό. 
Θεωρούμε  τον  ορυκτό  πλούτο  της  περιοχής  λαϊκή  περιουσία  και  η 
αξιοποίησή του πρέπει  να γίνεται  από δημόσιο φορέα διαχείρισης με 
κεντρικό έλεγχο που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 27

ΘΕΜΑ 11ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Αντώνη  Τερζή,  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 δραστηριότητας παραγωγής 
μιγμάτων  ελαίων  στίλβωσης  και  αποθήκευσης  χημικών  της  εταιρείας 
«ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» στη θέση «Δέντρα» Αταλάντης  Ν. Φθιώτιδας.
Μειοψήφησε η κα ( Ντούρου η οποία δήλωσε ότι η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ η οποία 
ευθύνεται  για σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή του 
Βαθέος Αυλίδας στην περιοχή της Εύβοιας, βρέθηκε μετά από έλεγχο να 
έχει  παράνομες  δεξαμενές  οι  οποίες  ακόμα  δεν  έχουν  ξηλωθεί,  έχει 
εφαρμόσει  τα  3ήμερα  στους  εργαζόμενους,  έχει  προχωρήσει  σε 
διαθεσιμότητες, έχει απλήρωτους εργαζόμενους. Θα επισημάνουμε και 
πάλι  ότι  επιχειρήσεις  που  δεν  σέβονται  τους  εργαζόμενούς  τους  δεν 
πιστεύουμε  ότι  σέβονται  το  περιβάλλον.  Θεωρούμε  ότι  πρέπει  να 
ζητήσουμε  γνωμοδότηση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λοκρών  για  τη 
δραστηριότητα της εταιρείας).



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 28

ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού  Σχεδιασμού  κου  Αντώνη  Τερζή,  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 την τροποποίηση του έργου : 
«Αιολικός Σταθμός Ηλεκτρικής  Παραγωγής (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5MW (από 
10 Α/Γ  των  500  kW  σε  2  Α/Γ  των  2,5  MW )  στη  θέση  ‘’Καστρί 
Πλατανιστού’’  και  των  συνοδών  του  έργων,  του  Δήμου  Καρύστου, 
Νομού  Εύβοιας,  με  τον  όρο  να  γίνει:  α)αποξήλωση  των  παλαιών 
γεννητριών  και   απομάκρυνση  από  την  περιοχή  και  β)πλήρης 
αποκατάσταση του χώρου.  
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.  Επεσήμανε  δε  ότι  για  την 
περιοχή της Ν.  Καρυστίας  μιλάμε  για επέλαση αιολικών πάρκων και 
συνεχίζετε την αδειοδότηση ).
Ο κ. Στουπής δήλωσε πως η συμφωνία του, παρότι το έργο είναι εντός 
περιοχής  NATURA, εστιάζεται  στο γεγονός πως η δραστηριότητα είναι 
υφιστάμενη και βελτιώνει περιβαλλοντικά τη δραστηριότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 29

ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και την από 03-02-2012 
αίτηση  της  εταιρείας  «LION  A.E.  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»,  τα   οποία 
αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από 
διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα

   την αναβολή  του θέματος, της Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  για  την  :  α)  Ανανέωση  Απόφασης  Έγκρισης 



Περιβαλλοντικών  Όρων  (ΑΕΠΟ)  πλωτής  μονάδας  πάχυνσης  και 
μετατροπή  των  εκτρεφομένων  ειδών  σε  Θαλάσσιους  Μεσογειακούς 
Ιχθείς, σε θαλάσσια έκταση 37,66 στρεμμάτων στη θέση ΄΄Μανδράκι΄΄ 
Τοπικής  Κοινότητας  Πρασίνου,  Δημοτικής  Ενότητας  Ταμυναίων  του 
Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β) Ανανέωση Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας μη μεταποιημένων 
προϊόντων  –  αλιευμάτων  για  την  υποστήριξη  πλωτής  μονάδας 
πάχυνσης, δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. 
στην  ίδια  θέση  της  εταιρείας  «LION  A.E.  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», 
προκειμένου  να  γίνει  αυτοψία  από  την  αρμόδια  υπηρεσία 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 30

ΘΕΜΑ 14ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ 
όψη την  εισήγηση του  Προϊσταμένου της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και 
Χωρικού Σχεδιασμού κου  Αντώνη Τερζή  καθώς και  τα με  α) Αριθμ. 
πρωτ: 1737/08-02-2012 έγγραφο του Δήμου Δωρίδος με το όποιο μας 
διαβιβάζει  την  Αριθμ.  Πρωτ:  5/2012  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου,  β)  Αριθμ.  πρωτ:  793/20-01-2012 έγγραφο του Δήμάρχου 
Δωρίδος  γ)  Αριθμ.  πρωτ:  2/16-01-2012  έγγραφο  του  Προέδρου  του 
Τοπικού Συμβουλίου Μαλαμάτων με το όποιο μας διαβιβάζει το 1/2012 
Πρακτικό του Τ.Σ.   και  τα σχετικά με  αυτό έγγραφα  δ)  Αριθμ.  πρωτ: 
309/03-03-2008  έγγραφο   της  Διεύθυνσης  Εγγείων  Βελτιώσεων 
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Φωκίδας,  τα  οποία  αποτελούν 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση 

Ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (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.
Υιοθετούνται  οι  τεκμηριωμένες  απόψεις  του  Δήμου  Δωρίδος  και 
ειδικότερα επειδή η περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη αναδασμού,  σύμφωνα 
με  τις  διατάξεις  του  Ν.674/1977  απαγορεύεται  η  τοποθέτηση 
οποιασδήποτε κατασκευής  πριν την ολοκλήρωση  του αναδασμού.
Η  κ.  Ντούρου  κατέθεσε  την  παρακάτω  δήλωση:(γνωμοδοτούμε 
αρνητικά γιατί  είμαστε ριζικά αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση - ξεπούλημα 
της  ενέργειας  σε  μεγάλους  επιχειρηματικούς  ομίλους.  Όσο  αυτό 
συμβαίνει  δεν  λύνεται  ούτε  το  χωροταξικό  ζήτημα.  Σήμερα 
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 γι  αυτό και 
διαφωνούμε με τη θέση του δήμου και της πλειοψηφίας της επιτροπής 
που αφήνει  ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει  την  εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών μετά την ολοκλήρωση του έργου στην περιοχή του 
Μόρνου ή σε άλλες περιοχές του Δήμου).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 31

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  14.00 μ.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  

Στουπής Νικόλαος

Μπαράκος Νικόλαος 

 Ντούρου Σοφία
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