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Στη Λαμία σήμερα 29-12-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον 3ο

όροφο, Λ. Καλυβίων 2, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε με την 149/2014 (αρ. πρ. 9/15-09-2014)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
με την αριθμ. πρωτ. 87791/1511/07-06-2016 (ΑΔΑ : 7ΣΨΚ7ΛΗ-Δ3Η)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου της
Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας καθώς και μετά από την αριθμ. Πρωτ: 282443/462/19-12-2017
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 πρακτικoύ συνεδριάσεως στις 18/12/2017.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας.



ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) «ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ», ισχύος 0,2 MW, το οποίο
πρόκειται να εγκατασταθεί στη Δ.Ε. Προυσού, του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε.
Ευρυτανίας. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το φυσικό πρόσωπο,
Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος έως 500 ΚWe του
Μπελεγράτη Αναστασίου στη θέση ΄΄ ΚΟΜΑΤΙ΄΄, του Δήμου Τανάγρας, ΠΕ
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού, δυναμικότητας 30.000.000 ιχθυδίων
θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, σε δημόσια δασική έκταση 36.291,06 τ.μ.,
στη θέση «Ακρωτ. Σταυρός» Δ.Ε. Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών Ν.
Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ MARE MAGNUM A.E΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
μετεγκατάσταση, επέκταση (κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας
και εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, 10 στρεμμάτων, σε
θέση νοτιότερα της υφισταμένης ΄΄Λιμανάκι ΄΄ του Δήμου Λεβαδέων Ν.
Βοιωτίας, της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΠΕ ΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :



1. κος Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης , ως Πρόεδρος
2. κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος
3. κος Κυρίτσης Δημήτριος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
4. κα Καλαντζή Αικατερίνη , Π.Σ. , τακτικό μέλος
5. κα Αραβαντινού Πέγκυ , Π.Σ. , τακτικό μέλος
6. κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ. , τακτικό μέλος

Aπώντες: Tα τακτικά μέλη της επιτροπής ο κος Γεωργούλης Αδαμάντιος
Π.Σ., η κα Μηλίδου - Θαλασσινού Αφροδίτη και ο κος Παπαχριστοδούλου
Σπύρος, οι οποίοι και δεν αντικαταστάθηκαν.

Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, υπάλληλος της
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό
Α΄ , 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 της Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου με το από
29/12/2017 έγγραφό της, υπενθύμισε προς την επιτροπή την δέσμευση της
για να δώσει απαντήσεις ή να θεματοποιήσει τα ζητήματα που έβαλε
εισαγωγικά στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Ιωάννης Ταγκαλέγκας απαντώντας στην
κα. Ντούρου δήλωσε ότι τα παραπάνω θέματα στα οποία αναφέρεται η
Λαϊκή Συσπείρωση θα απαντηθούν εγγράφως ή θα συζητηθούν εφόσον θα
ζητηθούν πληροφορίες από υπηρεσίες στις οποίες αναφέρονται τα θέματα.



ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

oμόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης στης 18/12/2017.
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ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) τη με αρ. Απόφαση 418/2017
(Θετική) του 17/23-11-2017 Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Καρπενησίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 5 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας), την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού
Έργου (ΜΥΗΕ) «ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ», ισχύος 0,2 MW, το οποίο πρόκειται να
εγκατασταθεί στη Δ.Ε. Προυσού, του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το φυσικό πρόσωπο, Δημήτρης
Παναγιωτόπουλος, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Διαφωνώντας με την ιδιωτικοποίηση της
παραγωγής ενέργειας. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) τη με αρ. Απόφαση 16/2017



(Θετική) του 04/11-09-2017 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
κατά

πλειοψηφία

με 5 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος έως 500 ΚWe του Μπελεγράτη
Αναστασίου στη θέση ΄΄ ΚΟΜΑΤΙ΄΄, του Δήμου Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:

 Θεωρώντας απαράδεκτο κάθε μέτρο, που αποσκοπεί στην
ιδιωτικοποίηση στην παραγωγή ενέργειας

 Επειδή διαφωνούμε με την καύση σαν μέθοδο παραγωγής ενέργειας
 Επειδή ο κάθε ιδιώτης μπορεί να καίει ότι τον συμφέρει ανεξέλεγκτα
 Επειδή η επιλεγόμενη περιοχή δεν προβλέπεται για τέτοιου είδους

χρήση
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθησαν ο κος
Σαραγιάννης Σωτήριος, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλιου του Δήμου Λοκρών,
καθώς και ο κος Ρούσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου
Λοκρών και ο κος Νικολόπουλος Αλέξανδρος, Σύμβουλος Τοπικής
Κοινότητας Λάρυμνας, καθώς και ο μελετητής κος Μπαρτσώκας , οι οποίοι
τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) το με αρ. πρωτ. 16451/15-12-2017



έγγραφο του Δήμου Λοκρών, Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, Τμ.
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, γ) το με αρ. 5703/22-05-2017
έγγραφο του Δήμου Λοκρών, Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, Τμ.
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, δ) την τοποθέτηση των
εκπροσώπων του Δήμου Λοκρών, ε) την τοποθέτηση των μελών της
Επιτροπής και στ) Το με αρ. πρωτ. οικ. 188938/287/30-08-2017 της ΛΑΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ του Δήμου Λοκρών με επισυναπτόμενο ενυπόγραφο
υπόμνημα των κατοίκων της Λάρυμνας, με το οποίο διαμαρτύρονται για
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις πολλές μονάδες
υδατοκαλλιεργειών που δραστηριοποιούνται στον μικρό κόλπο της
Λάρυμνας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 4 ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας και του κου
Μελισσάρη Ιωάννη) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού,
δυναμικότητας 30.000.000 ιχθυδίων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, σε
δημόσια δασική έκταση 36.291,06 τ.μ., στη θέση «Ακρωτ. Σταυρός» Δ.Ε.
Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας της εταιρείας ΄΄ MARE
MAGNUM A.E΄΄, ύστερα από διαλογική συζήτηση των μελών της Επιτροπής
και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και τα έγγραφα του Δήμου Λοκρών,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,
β) την τοποθέτηση του μελετητή της Μ.Π.Ε. για την επιλογή της θέσης
εγκατάστασης της μονάδας στη θέση «Ακρωτ. Σταυρός», η οποία έγινε βάση
νομοθεσίας και ότι δεν έχει οπτική επαφή από την παραλία. Επίσης τόνισε
πως δεν υπάρχει κολυμβητική παραλία, γιατί υπάρχει κορεσμός από τις ήδη
υπάρχουσες δραστηριότητες. Ανέφερε ακόμη πως η περιοχή είναι δασική
και αναμένεται θετική γνωμοδότηση από το αρμόδιο Δασαρχείο. Επίσης
τόνισε πως από την εν λόγω έκταση των 36.291,06 τ.μ., στη θέση «Ακρωτ.



Σταυρός» Δ.Ε. Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών θα γίνει παρέμβαση μόνο στα
4 στρέμματα και ότι η υπόλοιπη έκταση δεν θα πειραχθεί.
γ) την τοποθέτηση των εκπροσώπων του Δήμου Λοκρών, με την αρνητική
αντίδραση όλων των κατοίκων ως προς την εγκατάσταση της μονάδας
στην εν λόγω περιοχή. Συγκεκριμένα ανέφεραν την ύπαρξη καταφυγίου
άγριων ζώων και τόνισαν πως υπάρχει κορεσμός από αυτές τις μονάδες και
ότι το χρώμα της θάλασσας έχει αλλάξει χρώμα καθώς και ότι η εν λόγω
μονάδα θα είναι κοντά σε παραλία οικισμού.
δ) την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής :
1) Ο κος Κυρίτσης Δημήτριος, ψήφισε υπέρ της έγκρισης της Μ.Π.Ε.,

τονίζοντας πως κανείς δεν είναι κατά των επενδύσεων, αρκεί να
γίνονται σύννομα, καθώς και να υπάρξει πράξη χαρακτηρισμού από το
αρμόδιο Δασαρχείο για την εν λόγω έκταση των 36.291,06 τ.μ., στη θέση
«Ακρωτ. Σταυρός» Δ.Ε. Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών. Επίσης ανέφερε
πως η ζητούμενη έκταση που αιτείται η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα
πρέπει να μειωθεί αρκετά μιας και οι εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν
δεν ξεπερνούν τα 4 στρέμματα, έτσι ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική
επιβάρυνση της συγκεκριμένης περιοχής.

2) Η κα Αραβαντινού Πέγκυ, ψήφισε υπέρ της έγκρισης της Μ.Π.Ε.
3) Η κα Καλαντζή Αικατερίνη ψήφισε υπέρ της έγκρισης της Μ.Π.Ε.
4) Ο κος Μελισσάρης Ιωάννης ψήφισε κατά, τονίζοντας πως η περιοχή

είναι επιβαρυμένη από τέτοιου είδους δραστηριότητες, υστέρα από
αυτοψία στην εν λόγω περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική
γνώμη του Δήμου καθώς και της τοπικής κοινωνίας. Επίσης πρότεινε να
γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να τηρούνται οι
περιβαλλοντικοί όροι.

5) Η κα Ντούρου Σοφία ψήφισε κατά και συγκεκριμένα ανέφερε :
α) η συγκεκριμένη χερσαία έκταση, βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
ΓΠΣ Λάρυμνας- Μαρτίνου.
β) Εκεί βρίσκεται ζώνη καταφυγίου άγριας ζωής και μέσα σε αυτή
προτείνεται για χωροθέτηση χερσαίων εγκαταστάσεων του
ιχθυογεννητικού σταθμού.



γ) Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής, σύμφωνα με τον νόμο,
απαγορεύεται :
• η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση,
• η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου
άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.
• η ανάπτυξη νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και η επέκταση των
υφισταμένων.
δ) Σημειώνονται, επίσης :
Πως η Περιβαλλοντική μελέτη ψευδώς αναφέρει ότι ο τόπος
εγκατάστασης του ιχθυογεννητικού σταθμού απέχει πολύ περισσότερο
από ότι στην πραγματικότητα, από τον τόπο αναψυχής των κατοίκων
( Plaza)
Ο Δήμος έχει εκφρασμένη αντίθετη άποψη, που την πάλεψε και στο
επίπεδο του Συμβουλίου Επικρατείας, μαζί με κατοίκους της περιοχής.
Με αυτή την λογική και επειδή η αρνητική απόφαση του ΣτΕ δεν μας
υποχρεώνει να αλλάξουμε άποψη…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

6) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Ταγκαλέγκας Ιωάννης τόνισε ότι είναι
μια μεγάλη επένδυση με πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας και ανέφερε
ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις τέτοιου είδους
στην περιοχή, παρά ταύτα με τις προϋποθέσεις που απορρέουν από το
Νομικό πλαίσιο και με το σωστό τακτικό έλεγχο από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, ψήφισε υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ.
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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

Oμόφωνα



την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
μετεγκατάσταση, επέκταση (κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας
και εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, 10 στρεμμάτων, σε
θέση νοτιότερα της υφισταμένης ΄΄Λιμανάκι ΄΄ του Δήμου Λεβαδέων Ν.
Βοιωτίας, της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΠΕ ΄΄,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Η παρούσα μελέτη αφορά την
μετεγκατάσταση, επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας πλωτής μονάδας
εκτροφής.
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση μετακινείται περίπου 1,2 km νοτιότερα της
υφισταμένης. Στη θέση ¨Λιμανάκι¨ που διοικητικά ανήκει στην Δ.Ε.
Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
Σημειώνουμε, επίσης, πως στην συγκεκριμένη εισήγηση δεν αναφέρεται
κατά πόσον αυξάνει η δυναμικότητα της εγκατάστασης.
Επειδή, όμως, δεν υπάρχουν αρνητικές τοποθετήσεις από την τοπική
κοινότητα, αν και εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενοι κανόνες λειτουργίας
και εφόσον είναι διασφαλισμένος ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες…
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 122

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11:30 μ.μ. και
συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης Μελισσάρης Ιωάννης Κονταξή Χαρίκλεια



Κυρίτσης Δημήτριος

Καλαντζή Αικατερίνη

Αραβαντινού Πέγκυ

Ντούρου Ιωάννα – Σοφία
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