ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
12ης Νοεμβρίου 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5
Στη Λαμία σήμερα 12-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.,
συνήλθε σε 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλέδας, Λαμία, Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος, που συγκροτήθηκε με την 149/2014 (αρ. πρ. 9/1509-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και με την αριθμ. πρωτ. 10361/121/15-01-2018 (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/2501-2018) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού
Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και μετά από την αριθμ. πρωτ: 258422 /
342/ 07-11-2018 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 4ου πρακτικoύ συνεδριάσεως της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 05/07/
2018.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Αναστασίου Δ. Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
υφιστάμενης
πτηνοτροφικής
μονάδας
δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας
της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Αχλαδίτσα΄΄, Τ.Κ.
Προκοπίου, Δ.Ε. Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Ν.
Ευβοίας
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 0,5 MW της εταιρείας
«Λέντζος Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΄΄SOLENKO΄΄ στη θέση
«Μπουρνιάς» Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας Ν.
Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242
2304 ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση
«ΦΟΡΤΩΣΗ» πλησίον του οικισμού Άγιος Προκόπιος του Δήμου Αγράφων
Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον
εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητας (από 8.000.000 ιχθύδια θαλάσσιων
μεσογειακών ιχθύων σε 45.000.000 ιχθύδια) υφιστάμενου ιχθυογεννητικού
σταθμού, σε ιδιόκτητη έκταση 12.012,85 τ.μ., στη θέση «Κανατάδικα» του
Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε΄΄.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
ενιαίας
μονάδας
υδατοκαλλιέργειας
αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθυών,
δυναμικότητας 2.490,60 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 55 στρεμμάτων
(εκσυγχρονισμός και αναδιάταξη των θαλάσσιων πάρκων), β) υφιστάμενες
χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της μονάδας σε γήπεδο 6.563,09 τ.μ.,
εκ των οποίων 262,19 τ.μ. δασική έκταση, γ) υφιστάμενες χερσαίες
εγκαταστάσεις υποστήριξης της μονάδας στη ζώνη αιγιαλού - παραλίας
εμβαδού 1.174,51 τ.μ. και δ) υφιστάμενη προβλήτα εντός αιγιαλού εμβαδού
103,84 τ.μ., στη θέση «Κρυφό Λιμάνι» Δ.Δ. Γιάλτρων του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού
Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΥΘΗΑ), ισχύος 499 KW, του Ασημακόπουλου Δημήτριου, ο οποίος θα
εγκατασταθεί στη θέση «ΑΧΙΙ» της Τ.Κ. Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ - ΛΑΡΥΜΝΑ
(ΛΑΡΚΟ)», Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού
Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΥΘΗΑ), ισχύος 499 KW ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση
΄΄ΜΙΣΟΡΑΧΗ΄΄, Τ.Κ. Ελαιώνα, του Δήμου Θηβών, Π.Ε. Βοιωτίας. Φορέας
υλοποίησης του έργου η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
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Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ
10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
λατομείου αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ε.Ε.» στη θέση
΄΄Μπαγασάκι΄΄, ΤΚ Κορυσχάδων Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου : «Κόμβος Δυτικής εισόδου και εξόδου Ιτέας Π.Ε. Φωκίδας» στην
περιοχή ΄΄Γαλλικοί Μώλοι΄΄ επί της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου στο Δήμο Δελφών
Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ
12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
τυροκομείου της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ ΑΕ» στη θέση ΄΄ΧΑΛΙΑΔΑ΄΄ Δ.Ε.
Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
υφιστάμενης
πτηνοτροφικής
μονάδας
δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας
της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», στη θέση ΄΄Παλιούρια΄΄, Τ.Κ.
Προκοπίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου ξενοδοχείου με δ.τ. «ΠΟΡΤΟ
ΛΟΥΡΜΠΑΣ», δυναμικότητας 58
κλινών, στην εκτός σχεδίου περιοχή
΄΄Προφήτης Ηλίας΄΄, Δ.Κ. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας,
ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΝΑ ΛΟΥΡΜΠΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
υφιστάμενου Δημοτικού Σφαγείου Χοιρινών και Αιγοπροβάτων, στη θέση
«ΣΦΑΓΕΙΑ» της Δ.Ε. Αράχοβας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
συγκροτήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών, παραγωγής έτοιμου
σκυροδέματος & παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. –
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ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ», στη θέση ΄΄ΡΕΘΙ΄΄ Τ.Κ. Κλήματος, Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου
Δωρίδας Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
υφιστάμενης
πτηνοτροφικής
μονάδας
δυναμικότητας 27.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του Ιωάννη
Χαλαστάρα, με ενοικιαστή τον Σπυρίδωνα Χαλαστάρα, στη θέση ΄΄Φυγιές΄΄,
Τ.Κ. Τριάδας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν.
Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
υφιστάμενης
πτηνοτροφικής
μονάδας
δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας
της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», στη θέση ΄΄Λειβάδια΄΄, Τ.Κ.
Προκοπίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων, στη
θέση «Κοτσυφός» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, της εταιρείας
«ΦΕΙΔΩ Α.Ε.»
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου : «Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου
Τανάγρας», Ν. Βοιωτίας
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ.
Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι» Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
τυροκομείου της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός των
εγκεκριμένων ορίων οικισμού Ελλοπίας Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν.
Βοιωτίας.
Εισηγητής : Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας κα.
Ζυγογιάννη Γεωργία.
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Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

κος Αναστασίου Δ. Γεώργιος, ως Πρόεδρος,
κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, Π.Σ.
κος Σανίδας Ηλίας Π.Σ., τακτικό μέλος
κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ., τακτικό μέλος
κος Γεωργούλης Αδαμάντιος, Π.Σ., τακτικό μέλος
κα Καλαντζή Αικατερίνη Π.Σ., τακτικό μέλος
κος Σανιδάς Χαράλαμπος, Π.Σ., αναπληρωματικό μέλος

Aπώντες: Tα τακτικά μέλη της επιτροπής η κα Μηλίδου - Θαλασσινού
Αφροδίτη, Π.Σ. και η κα Αραβαντινού Πέγκυ Π.Σ. τα οποία δεν
αντικαταστάθηκαν, καθώς και ο κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος Π.Σ. ο
οποίος αντικαταστάθηκε από τον κο Σανιδά Χαράλαμπο Π.Σ.
αναπληρωματικό μέλος.
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

της

Δ/νσης

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:
ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
oμόφωνα
ενέκρινε το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης στις 05/07/2018.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 45
Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε ο Μελετητής κος
Χαλαπάς ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της μελέτης.
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) η αρ. πρωτ. Η4928/15-05-75 Άδεια
Οικοδομής,
γ) η αρ. πρωτ. 712/3424/06-07-76 Άδεια Λειτουργίας
Πτηνοτροφικών Θαλάμων, δ) η αρ. πρωτ. 2297/13-08-1998 Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
Π.Σ.Ε, ε) η αρ. πρωτ. 2684/04-06-2008 με αρ. Αδείας 2/2008 Ανανέωση
Άδειας Λειτουργίας Πτηνοτροφικής Εγκατάστασης του Δήμου Κηρέως, στ) η
αρ. πρωτ. 4658/05-04-2013 Απόφαση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ζ) η αρ. πρωτ.
1677/11-12-2017 έγγραφο της Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ιστιαίας –
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Αιδηψού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,
μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 39.000
ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ.
ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Αχλαδίτσα΄΄, Τ.Κ. Προκοπίου, Δ.Ε.
Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας, Ν. Ευβοίας, σύμφωνα
με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
1. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις απέχουν λιγότερο από 500 μ από τα
όρια του οικισμού του Προκοπίου….. Για την ακρίβεια 292,57 μ.
2. Δεν υπάρχει βεβαίωση για την πραγματική τους σχέση με υπάρχουσες
πηγές νερού.
3. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που ανήκουν στην επιχείρηση
Κελαϊδίτης και ΣΙΑ Α.Ε. , τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται
διαδοχικά, από τις επιχειρήσεις Κελαϊδίτης ΕΠΕ , στη συνέχεια από τις
επιχειρήσεις συμφερόντων ΖΟΥΡΑ και τώρα από το ΝΙΤΣΙΑΚΟ. Οι
επιχειρηματικοί τους σχεδιασμοί είναι μόνιμα και σταθερά σε βάρος των
δικαιωμάτων των εργαζομένων που κάθε φορά έχουν απώλειες. Εμείς
θεωρούμε ότι ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων είναι βασική
προϋπόθεση να προχωρήσει οποιοσδήποτε σχεδιασμός, να
διασφαλιστεί η απασχόληση των ίδιων των εργαζομένων, χωρίς καμιά
απώλεια στα δικαιώματά τους.
Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 46
ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης του Προϊσταμένου της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το
με αρ. πρωτ. οικ. 1671/78303/20-07-2018 έγγραφο της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ως προς την υλοποίηση της
δραστηριότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 0,5 MW της εταιρείας
«Λέντζος Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΄΄SOLENKO΄΄ στη θέση
«Μπουρνιάς» Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας Ν.
Φθιώτιδας, σύμφωνα με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της εισήγησης της
υπηρεσίας και τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
6

1. Από θέση αρχών είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση στην
διαδικασία παραγωγής ενέργειας.
2. Διερωτόμαστε για το εκ παραδρομής λάθος, που αναφέρει το έγγραφο
της αποκεντρωμένης διοίκησης…. Για το πώς αποδεικνύεται και πώς
τεκμηριώνεται.
3. Διερωτόμαστε για το πώς συμπεραίνει η συγκεκριμένη υπηρεσία πως
δεν λάβαμε υπόψη μας σαν επιτροπή ζητήματα, που δεν προέκυπταν
από την εισήγηση και τα υπάρχοντα στοιχεία.
4. Δεν παρατίθεται η γνώμη της δικής μας υπηρεσίας…. Της υπηρεσίας
της Αιρετής Περιφέρειας.
Με βάση αυτό το σκεπτικό ψηφίζουμε ΘΕΤΙΚΑ την εισήγηση η οποία είναι
ΑΡΝΗΤΙΚΗ .
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 47
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 κατά
πλειοψηφία
με 6 ψήφους υπέρ και 1 Λευκή (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου εκπομπής ψηφιακών
μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242 2304 ΑΓΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΦΟΡΤΩΣΗ»
πλησίον του οικισμού Άγιος Προκόπιος του Δήμου
Αγράφων
Π.Ε.
Ευρυτανίας. σύμφωνα με την εισήγησης της υπηρεσίας και τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση ήταν και είναι ευθύνη και υποχρέωση του
δημοσίου και μόνο.
Σε αυτή την βάση…. Καταγγέλλουμε πολιτικά την λογική της ιδιωτικοποίησης.
Κρίνοντας, όμως αναγκαίες τις εγκαταστάσεις αυτές για την επίλυση
προβλημάτων επικοινωνίας σε ορεινές και δύσβατες περιοχές…..
Δίνουμε ΛΕΥΚΗ Ψήφο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 48
ΘΕΜΑ 5ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον εκσυγχρονισμό και
αύξηση δυναμικότητας (από 8.000.000 ιχθύδια θαλάσσιων μεσογειακών
ιχθύων σε 45.000.000 ιχθύδια) υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού, σε
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ιδιόκτητη έκταση 12.012,85 τ.μ., στη θέση «Κανατάδικα» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε΄΄, σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
1.Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους
κατοίκους της περιοχής….. πριν γίνει οτιδήποτε θεωρούμε ότι έπρεπε να
υπάρχει τοποθέτηση του τοπικού και του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής.
2. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια από
τις μεγαλύτερες του κλάδου. Επίσης σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις, το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων στην Εύβοια έχει
επισημάνει ότι θίγονται δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ παράλληλα
διεκδικεί την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με
αυξήσεις. Το Σεπτέμβρη του 2013 η επιχείρηση προχώρησε σε μειώσεις στις
μεικτές αποδοχές όλων των εργαζομένων με ισχύ, όπως ανέφεραν, μέχρι 3112-15. Μέχρι σήμερα δεν επανήλθαν οι μισθοί των εργαζομένων στα προ
μειώσεων επίπεδα. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, την
οποία επισυνάπτουμε. Η δική μας τοποθέτηση καθορίζεται από τη στάση της
εργοδοσίας απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και του σωματείου
τους. Επίσης πρόσφατα η επιχείρηση προχώρησε στην απόλυση εργαζόμενης,
(μητέρα δύο παιδιών, μονογονεϊκή οικογένεια), ενώ αναφέρονται και ζητήματα
συνθηκών υγιεινής για τους εργαζόμενους.
Για τους λόγους αυτούς ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Επισυνάπτουμε την Ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ προς την
υπουργό
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την επαναφορά των μισθών των εργαζομένων στη
«Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ» στα προ μειώσεων επίπεδα.

«Η επιχείρηση ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, το Σεπτέμβρη του 2013,
προχώρησε σε μειώσεις στις μεικτές αποδοχές όλων των εργαζομένων από 8%
έως 14% ανάλογα με το ύψος του μισθού καθενός. Οι μειώσεις επιβλήθηκαν
με τροποποιητικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες ανέφεραν ρητώς ότι οι
μειωμένοι μισθοί θα ισχύσουν "για το χρονικό διάστημα από 1/9/2013 και έως
τις 31/12/2015". Προκειμένου η επιχείρηση να επιβάλει αυτές τις μειώσεις
επικαλέστηκε, όπως επίσης ακριβώς αναφέρονταν επί των τροποποιητικών
συμβάσεων εργασίας που προέβλεπαν τις μειώσεις, τις συνθήκες "ύφεσης σε
όλους τους τομείς της οικονομίας που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας και προς αποφυγή δυσμενέστερων εξελίξεων στις θέσεις εργασίας
της επιχείρησης και την επιβίωσή της". Όπως επανειλημμένα έχουν καταγγείλει
οι εργαζόμενοι προκειμένου να υπογραφούν οι τροποποιητικές συμβάσεις
εργασίας που προέβλεπαν τις μειώσεις ειπώθηκε ξεκάθαρα από εκπρόσωπους
της εν λόγω εταιρείας ότι όποιος δεν υπογράψει την τροποποιητική σύμβαση
εργασίας που μειώνει το μισθό του απολύεται.
Όταν έληγαν οι τροποποιητικές συμβάσεις εργασίας που προέβλεπαν
μειωμένους μισθούς, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα επαναφέρει τους
μισθούς στα προ μειώσεων επίπεδα. Λόγω του ότι στο διάστημα που
εφαρμόζονταν οι μειωμένοι μισθοί, το 2014, δημιουργήθηκε επιχειρησιακό
σωματείο στο Νομό της Εύβοιας που διεκδικούσε την επαναφορά των μισθών
στα προ μειώσεων επίπεδα, η εργοδοσία πρότεινε ως αντιστάθμισμα τη
χορήγηση διατακτικών τροφίμων "ίσης αξίας με τη διαφορά μεταξύ του
καθαρού ποσού των μηνιαίων αποδοχών που του/ης καταβάλλονται από την
1/9/2013 και του καθαρού ποσού που θα ελάμβανε αν οι μεικτές μηνιαίες
αποδοχές επανέρχονταν στο ποσό προ της μειώσεως που έγινε την 1/9/2013",
όπως ακριβώς αναφέρονταν στο ιδιωτικό συμφωνητικό που συνέταξε η
εργοδοσία για αυτό το σκοπό.
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Για να υπογράψουν οι εργαζόμενοι, αρχές του 2016, τα ιδιωτικά συμφωνητικά,
ασκήθηκαν εκ νέου πιέσεις, πιο συγκαλυμμένες αυτή τη φορά λόγω ύπαρξης
σωματείου, στην κατεύθυνση ότι όποιος δεν υπογράψει θα χάσει και τα λεφτά
του και τα κουπόνια. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά είχαν διάρκεια ενός έτους,
αφορούσαν ολόκληρο το 2016, ενώ η εργοδοσία διατύπωνε σε αυτά ελπίδα για
"επαναφορά των αποδοχών στα επίπεδα προ των μειώσεων της 1/9/2013"
μετά από το έτος, δηλαδή από 1/1/2017.
Παρ' όλα αυτά ούτε το 2017, αλλά ούτε και το 2018 επανήλθαν οι μισθοί των
εργαζομένων στα προ μειώσεων επίπεδα, αλλά συνεχίζεται η ίδια τακτική με τις
διατακτικές τροφίμων.
Οι εργαζόμενοι προκειμένου να διεκδικήσουν την επαναφορά των μισθών τους
έχουν προσφύγει επανειλημμένα στις αρμόδιες κρατικές αρχές. Στις
18/02/2016 με αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και
Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, παρουσία του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου κ. Νεφελούδη Ανδρέα, πραγματοποιήθηκε τριμερής
συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Το υπουργείο πρότεινε την "υπογραφή
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ)" και ότι το ΣΕΠΕ "θα διενεργήσει
ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας
αναφορικά με τις ατομικές συμβάσεις εργασίας". Ακολούθησαν διενέργειες
εργατικών διαφορών το 2016, το 2017 και το 2018 στο ΣΕΠΕ, Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Εύβοιας, όπου επαναδιατυπώνεται η θέση
του Υπουργείου Εργασίας και επιπλέον επισημαίνεται όπως ακριβώς
αναφέρεται στο Δελτίο Εργατικής Διαφοράς ότι "πρέπει να ληφθεί υπόψη το
άρθρο 6 της 95 ΔΣΕ, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται στον εργοδότη να
περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελευθερία του εργαζόμενου στο να
διαθέτει κατά τη βούλησή του τις δεδουλευμένες αποδοχές που λαμβάνει".
Οι εργαζόμενοι έχουν διαμορφώσει επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας και επιδιώκουν την υπογραφή της, αλλά η εργοδοσία αρνείται να
υπογράψει.
Την υπ’ αριθμό 95 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας έχει κυρώσει η Ελλάδα με τον ν.
3248/55.
Η δικαστική διεκδίκηση της επαναφοράς των μισθών στα προ μειώσεων
επίπεδα είναι μία διαδικασία τόσο δαπανηρή για τους εργαζόμενους όσο και
χρονοβόρα.
Η εργοδοσία με την τακτική των διατακτικών επωφελείται πέραν των άλλων
και τα ποσά των α) ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, β)
ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και γ) των επιπλέον φόρων
εργαζόμενου και εργοδοσίας (ΦΜΥ κλπ.).
Ο Υφυπουργός Εργασίας, στο παρελθόν (30/01/2017), ως Ειδικός Γραμματέας
του ΣΕΠΕ, έχει δηλώσει όσον αφορά στη χορήγηση διατακτικών ότι "σε καμία
περίπτωση δεν είναι νόμιμο" και ότι "αποτελεί και αυτή η παρανομία για την
οποία συζητάμε άλλον ένα κρίκο στην αλυσίδα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας
που έχει ανθήσει τα τελευταία χρόνια". Παρ' όλα αυτά μέχρι σήμερα, συνεχίζει
να μην υπάρχει νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει στους υπαλλήλους του ΣΕΠΕ
να ενεργήσουν δραστικά κατά της αντικατάστασης μέρους του μισθού με
διατακτικές - κουπόνια.
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Η
ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΕ
κατέχει
ηγετική
θέση
στις
ιχθυοκαλλιέργειες ενώ επίκειται η εξαγορά της, μαζί με την ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ, από
την Amerra Capital Management LLC που πρόσφατα εξαγόρασε και την άλλη
μεγάλη επιχείρηση των ιχθυοκαλλιεργειών, την Ανδρομέδα, δημιουργώντας
ένα τεράστιο παγκοσμίως σχήμα στις ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτά τα
επιχειρηματικά σχέδια θέτουν νέα εμπόδια στις διεκδικήσεις των εργαζομένων
για να επανέλθουν οι μισθοί τους στα προ μειώσεων επίπεδα. Χαρακτηριστικά
σε συνάντηση του ανωτέρω σωματείου με την εργοδοσία, η τελευταία είπε ότι
ποιος τρελός θα επενδύσει σε επιχείρηση που υπάρχουν δικαιώματα!
Επισημαίνεται ότι μειωμένες αποδοχές λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι
ανεξάρτητα αν έχουν υπογράψει ή όχι τα όσα σε αυτό το διάστημα έχει
απαιτήσει η εργοδοσία. Οι μειωμένες αποδοχές έχουν επιβληθεί και σε
εργαζόμενο που δεν δέχεται ούτε να παίρνει διατακτικές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
Τι μέτρα θα πάρει για την επαναφορά των μισθών των εργαζομένων στη
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ στα προ μειώσεων επίπεδα.
Αν έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι στους οποίους αναφέρθηκε το

Υπουργείο.

Πώς θα επιβληθεί στους εργοδότες η μη μετατροπή μέρους του μισθού
σε διατακτικές που ο ίδιος ο υφυπουργός έχει ζητήσει από τους
εργαζόμενους να καταγγέλλουν.

Τι μέτρα θα πάρει για την υπογραφή της επιχειρησιακής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας».


Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 49
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 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α)
πλωτή μονάδα Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθυών, δυναμικότητας 2.490,60
τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 55 στρεμμάτων (εκσυγχρονισμός και
αναδιάταξη των θαλάσσιων πάρκων), β) υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις
υποστήριξης της μονάδας σε γήπεδο 6.563,09 τ.μ., εκ των οποίων 262,19 τ.μ.
δασική έκταση, γ) υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της
μονάδας στη ζώνη αιγιαλού - παραλίας εμβαδού 1.174,51 τ.μ. και δ)
υφιστάμενη προβλήτα εντός αιγιαλού εμβαδού 103,84 τ.μ., στη θέση «Κρυφό
Λιμάνι» Δ.Δ. Γιάλτρων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρίας
«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»., σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
1.Πρόκειται για εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν….
Αυτές οι εγκαταστάσεις προτείνεται να μετατοπισθούν λίγο και να
εκσυγχρονιστούν…..
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Ασκούμε κριτική στην αρχή της περιφέρειας, που δεν έχει να παρουσιάσει
καμία έκθεση αυτοψίας και ελέγχου και που δεν υπάρχει η εκτίμηση και η
θέση του δημοτικού συμβουλίου του αντίστοιχου Δήμου.
2. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια από
τις μεγαλύτερες του κλάδου. Επίσης σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις, το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων στην Εύβοια έχει
επισημάνει ότι θίγονται δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ παράλληλα
διεκδικεί την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με
αυξήσεις. Το Σεπτέμβρη του 2013 η επιχείρηση προχώρησε σε μειώσεις στις
μεικτές αποδοχές όλων των εργαζομένων με ισχύ, όπως ανέφεραν, μέχρι 3112-15. Μέχρι σήμερα δεν επανήλθαν οι μισθοί των εργαζομένων στα προ
μειώσεων επίπεδα. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, την
οποία επισυνάπτουμε. Η δική μας τοποθέτηση καθορίζεται από τη στάση της
εργοδοσίας απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και του σωματείου
τους. Επίσης πρόσφατα η επιχείρηση προχώρησε στην απόλυση εργαζόμενης,
(μητέρα δύο παιδιών, μονογονεϊκή οικογένεια), ενώ αναφέρονται και ζητήματα
συνθηκών υγιεινής για τους εργαζόμενους.
Για τους λόγους αυτούς ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 50
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 6 ψήφους υπέρ και 1 Λευκή ως προς την αναβολή (της κας Ντούρου
Σοφίας), την ΑΝΑΒΟΛΗ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΥΘΗΑ), ισχύος 499 KW, του Ασημακόπουλου Δημήτριου, ο
οποίος θα εγκατασταθεί στη θέση «ΑΧΙΙ» της Τ.Κ. Αλιάρτου του Δήμου
Αλιάρτου – Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας, για τη λήψη σχετικής απόφασης από το
Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων και τη γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Από θέση αρχών είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση στην διαδικασία
παραγωγής ενέργειας και καταψηφίζουμε την εισήγηση.
Στην πρόταση για αναβολή ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 51
Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι της
εταιρείας κος Μελισσιανός Παναγιώτης, η κα Χαρδαλιά Γενοβέφα και η κα
Νιάρχου Ευσταθία, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί τα αναφερόμενα της μελέτης.
ΘΕΜΑ 8ο: 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. 232134/320/09-10-2018
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έγγραφο του Δήμου Λοκρών και γ) το με αρ. πρωτ. 15389/09-11-2018
έγγραφο του Δήμου Λοκρών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά
πλειοψηφία
με 6 ψήφους υπέρ και 1 Λευκή (της κας Ντούρου Σοφίας), την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αγωγός Φυσικού
Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ - ΛΑΡΥΜΝΑ (ΛΑΡΚΟ)», Π.Ε. Φθιώτιδας
και Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους
που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
1. Σημειώνεται πως η δραστηριότητα αυτή είναι αποκλειστική υποχρέωση
του δημοσίου και όχι μιας Α.Ε, που συμμετέχει το δημόσιο…..
2. Θεωρούμε, όμως, πως το έργο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την
εξέλιξη σημαντικών παραγωγικών δραστηριότατων στην περιοχή και
συνδέεται με την προοπτική της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί
η παραγωγή της και όχι για να αλλάξει χαρακτήρα ασχολούμενη με την
παραγωγή ενέργειας…..
3. Παίρνουμε, επίσης, υπόψη μας τις απόψεις του Δήμου Λοκρών, που
ζητά να γίνει διαβούλευση για ανταποδοτικά οφέλη…... Ζητά την
δημιουργία προϋποθέσεων για να δοθεί σε ολόκληρο τον Δήμο η
δυνατότητα οικιακής κατανάλωσης του φυσικού αερίου.
Για αυτούς τους λόγους…… Προτείνουμε αναβολή λίγων ημερών προκειμένου
να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα…..
Αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση μας…. ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 52
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 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας), την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού Συμπαραγωγής
Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΥΘΗΑ), ισχύος 499
KW ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ΄΄ΜΙΣΟΡΑΧΗ΄΄, Τ.Κ.
Ελαιώνα, του Δήμου Θηβών, Π.Ε. Βοιωτίας. Φορέας υλοποίησης του έργου η
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Από θέση αρχών είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση στην διαδικασία
παραγωγής ενέργειας.
Για αυτόν τον λόγο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 53
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος της
εταιρείας κος Τυλιγάδας Κωνσταντίνος ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα
αναφερόμενα της μελέτης.
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
ομόφωνα
την ΑΝΑΒΟΛΗ της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
λατομείου αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ε.Ε.» στη θέση
΄΄Μπαγασάκι΄΄, ΤΚ Κορυσχάδων Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας,
σύμφωνα με τις επισημάνσεις του προέδρου και των μελών της Επιτροπής
για αποκατάσταση του τοπίου καθώς και την τήρηση των Περιβαλλοντικών
Όρων της εν λόγω δραστηριότητας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 54
ΘΕΜΑ 11ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Κόμβος Δυτικής εισόδου και εξόδου Ιτέας Π.Ε. Φωκίδας» στην περιοχή
΄΄Γαλλικοί Μώλοι΄΄ επί της Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου στο Δήμο Δελφών Ν.
Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 55
ΘΕΜΑ 12ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
τυροκομείου της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ ΑΕ» στη θέση ΄΄ΧΑΛΙΑΔΑ΄΄ Δ.Ε.
Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 56
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθηκε ο Μελετητής κος
Χαλαπάς ο οποίος τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα της μελέτης.
ΘΕΜΑ 13ο : 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 6 ψήφους υπέρ την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής
μονάδας δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής,
ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», στη θέση
΄΄Παλιούρια΄΄, Τ.Κ. Προκοπίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Κατά την ψηφοφορία απείχε η κα Ντούρου Σοφία η οποία δήλωσε ότι:
Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που ανήκουν στην επιχείρηση Κελαϊδίτης και
ΣΙΑ Α.Ε., τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται διαδοχικά, από τις
επιχειρήσεις Κελαϊδίτης ΕΠΕ , στη συνέχεια από τις επιχειρήσεις συμφερόντων
ΖΟΥΡΑ και τώρα από το ΝΙΤΣΙΑΚΟ. Οι επιχειρηματικοί τους σχεδιασμοί είναι
μόνιμα και σταθερά σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων που κάθε
φορά έχουν απώλειες. Εμείς θεωρούμε ότι ο σεβασμός των εργασιακών
δικαιωμάτων είναι βασική προϋπόθεση να προχωρήσει οποιοσδήποτε
σχεδιασμός, να διασφαλιστεί η απασχόληση των ίδιων των εργαζομένων,
χωρίς καμιά απώλεια στα δικαιώματά τους.
Για τους λόγους αυτούς ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 57
ΘΕΜΑ 14ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου ξενοδοχείου με δ.τ. «ΠΟΡΤΟ
ΛΟΥΡΜΠΑΣ», δυναμικότητας 58
κλινών, στην εκτός σχεδίου περιοχή
΄΄Προφήτης Ηλίας΄΄, Δ.Κ. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας,
ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΝΑ ΛΟΥΡΜΠΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’
αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 58
ΘΕΜΑ 15ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
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ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
υφιστάμενου Δημοτικού Σφαγείου Χοιρινών και Αιγοπροβάτων, στη θέση
«ΣΦΑΓΕΙΑ» της Δ.Ε. Αράχοβας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και
τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 59
ΘΕΜΑ 16ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
συγκροτήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών, παραγωγής έτοιμου
σκυροδέματος & παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. –
ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ», στη θέση ΄΄ΡΕΘΙ΄΄ Τ.Κ. Κλήματος, Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου
Δωρίδας Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους
όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 60
ΘΕΜΑ 17ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. οικ. 14091/18-10-2018
έγγραφο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με το οποίο διαβιβάστηκε η αρ.
155/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση
υφιστάμενης
πτηνοτροφικής
μονάδας
δυναμικότητας 27.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του Ιωάννη
Χαλαστάρα, με ενοικιαστή τον Σπυρίδωνα Χαλαστάρα, στη θέση ΄΄Φυγιές΄΄,
Τ.Κ. Τριάδας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν.
Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 61
ΘΕΜΑ 18ο: 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
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πλειοψηφία
με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Ντούρου Σοφίας), την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 39.000
ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ.
ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», στη θέση ΄΄Λειβάδια΄΄, Τ.Κ. Προκοπίου, Δημοτικής
Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’
αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
1.Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4056/12 για τη λειτουργία της
υφιστάμενης στην εν λόγω θέση δραστηριότητα απαιτείται παρέκκλιση με
μείωση της απόστασης της τάξης > 50% από τα όρια του οικισμού Προκοπίου
και τάξης 30% από το κατάλυμα φιλοξενίας των προσκυνητών στο Ιερό
Προσκύνημα Αγ. Ιωάννου του Ρώσου. Δεν συμφωνούμε με την παρέκκλιση.
2. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που ανήκουν στην επιχείρηση Κελαϊδίτης
και ΣΙΑ Α.Ε. , τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται διαδοχικά, από τις
επιχειρήσεις Κελαϊδίτης ΕΠΕ , στη συνέχεια από τις επιχειρήσεις συμφερόντων
ΖΟΥΡΑ και τώρα από το ΝΙΤΣΙΑΚΟ. Οι επιχειρηματικοί τους σχεδιασμοί είναι
μόνιμα και σταθερά σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων που κάθε
φορά έχουν απώλειες. Εμείς θεωρούμε ότι ο σεβασμός των εργασιακών
δικαιωμάτων είναι βασική προϋπόθεση να προχωρήσει οποιοσδήποτε
σχεδιασμός, να διασφαλιστεί η απασχόληση των ίδιων των εργαζομένων,
χωρίς καμιά απώλεια στα δικαιώματά τους.
Για τους λόγους αυτούς ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 62
ΘΕΜΑ 19ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων, στη
θέση «Κοτσυφός» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, της εταιρείας
«ΦΕΙΔΩ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 63
ΘΕΜΑ 20ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
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την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :
«Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του
Δήμου
Τανάγρας», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 64
ΘΕΜΑ 21ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή και β) το με αρ. πρωτ. οικ. 17898/2007-2018 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο διαβιβάστηκε η αρ.
342/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά
Πλειοψηφία
με 6 ψήφους υπέρ και 1 Λευκή ως προς την αναβολή (της κας Ντούρου
Σοφίας), την ΑΝΑΒΟΛΗ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,5 MW
του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι» Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’
αυτή.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Από θέση αρχών είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση στην διαδικασία
παραγωγής ενέργειας.
Για αυτόν τον λόγο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 65
ΘΕΜΑ 22ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας κας
Ζηγογιάννη Γεωργίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τυροκομείου
της «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» εντός των εγκεκριμένων ορίων
οικισμού Ελλοπίας Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 66
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12:00 μ.μ. και
στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα
μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστασίου Δ. Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μελισσάρης Ιωάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κονταξή Χαρίκλεια

Σανίδας Ηλίας
Καλαντζή Αικατερίνη
Ντούρου Ιωάννα – Σοφία
Γεωργούλης Αδαμάντιος
Σανιδάς Χαράλαμπος
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