
   

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
        08ης    ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  2

      Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών ( Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία) σήμερα 08 Απριλίου 2022 , ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 11:00
π.μ. συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  που
συγκροτήθηκε  με  την 205/2019 (αρ.  πρ.  7/  30-09-2019)  απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από την αριθμ. πρωτ: 52905/160/11-03-
2022 πρόσκληση του προέδρου 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 1ου πρακτικoύ συνεδριάσεως στις  14 / 03/ 2022.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Κυρμανίδης
Ηλίας.

 ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   του  έργου
΄΄Κατασκευή  κυκλικού  κόμβου  Θερμοπυλών  και  Βασιλικών΄΄  στο  Δήμο  Λαμιέων  Ν.
Φθιώτιδας.
 Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου΄΄  Δίκτυο
αποχέτευσης  και  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)Τ.Κ.  Ομβριακής΄΄  στο
Δήμο  Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου ΄΄ Έργα
ύδρευσης  Δήμου Σκύρου ΄΄ στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης. 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου ΄΄Βελτίωση
βατότητας οδών  Δήμου Κύμης- Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας ΄΄.
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης  

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  βιομηχανίας θραύσης
αδρανών υλικών & παραγωγής ασφαλτομίγματος – δραστηριότητας επεξεργασίας ΑΕΚΚ



   

της ΄΄ ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΑΒΤΤΕΕ ΄΄  στη θέση “ ΜΑΥΡΟΚΟΨΙΑ - ΑΥΧΕΝΑ”  Κοινότητας
Ελευθεροχωρίου Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας.
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  βιομηχανίας
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος του ΄΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄ του Δήμου  Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την τροποποίηση
της υπ΄ Αριθ. 145504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : ΄΄
Οδικός  Άξονας  Κεντρικής  Ελλάδος  (Ε65),  Τμήμα  Μακρυχώρι  -  Λαμία΄΄,  ως  προς  τον
οριστικό  σχεδιασμό  του  αυτοκινητοδρόμου  στο  υποτμήμα  από  Χ.Θ.  19+000  έως
Χ.Θ.23+517.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)  για   την
Τροποποίηση της αρ. 2030/82714/18-05-2015 απόφασής μας έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων  (Α.Ε.Π.Ο.),όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.3584/154632/04-09-2015  απόφασής
μας, ενιαίας   μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) ενιαία πλωτή μονάδα
πάχυνσης θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών  σε Θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, ετήσιας
δυναμικότητας  300 τον,  στη  θέση ΄΄  Πάτερμος΄΄  ,  Τ.Κ.  Γιάλτρων του Δήμου Ιστιαίας  -
Αιδηψού Νομού Ευβοίας,   β) συσκευαστήριο,  δυναμικότητας  10 τον/  ημέρα και  άλλων
χερσαίων  εγκαταστάσεων  υποστήριξης  της  πλωτή  μονάδα   πάχυνσης  σε  μισθωμένη
δασική έκταση 15.347,43 τ.μ. στην ιδία θέση της εταιρείας ΄΄ STRATOS Α.Ε΄΄.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης. 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   για   την
μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας, δυναμικότητας 230 τον/έτος,  σε θαλάσσια
έκταση 20 στρεμμάτων, από τη θέση ΄΄ Πούντα΄΄ του Δήμου  Κύμης – Αλιβερίου, στη θέση
“ Μπογαζάκι”, του Δήμου  Κύμης – Αλιβερίου, εντός ΠΑΥ Α11, της εταιρείας ΄΄ ΑVRAMAR
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E. ΄΄( πρώην ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ΄΄ ).
Εισηγητής  : Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την ανανέωση-
τροποποίηση  (αναδιάταξη,  μετατόπιση  πλωτών  εγκαταστάσεων  και  ενσωμάτωση
χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων σε α)ιδιωτική δασική έκταση, β) αιγιαλό – παραλία και
γ)  εντός  θάλασσας  της  αρ.  13/245/14-01-2014  απόφασής  μας  (ΑΕΠΟ),   υφιστάμενης
μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση “ Μπογαζάκι”, του Δήμου  Κύμης – Αλιβερίου, της
εταιρείας ΄΄ ΑVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.΄΄.  
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας
πλωτής μονάδας  πάχυνσης  σε   θαλάσσια   έκταση  20  στρεμμάτων  ,  στην  θέση  <<



   

Τσούμα 1 >> , στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β6, Δ.Ε. Θίσβης ,  του Δήμου Θηβαίων  στο
Ν. Bοιωτίας της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την ίδρυση νέας
πλωτής μονάδας  πάχυνσης  σε   θαλάσσια   έκταση  20  στρεμμάτων  ,  στην  θέση  <<
Τσούμα 2 >> , στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β6, Δ.Ε. Θίσβης ,  του Δήμου Θηβαίων  στο
Ν. Bοιωτίας της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>.
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για τη σύνδεση της
΄΄ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.΄΄ με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 15ο: : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/
Β)  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας  συνολικής  ισχύος  33,99  MW της  “  LGR
ENERGY IKE” στη θέση “ Παλιοφτελια – Παλιοχώρα - Κριλαρόλακκα” Δ.Ε. Λαμιέων του
Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   Φωτοβολταικού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 20,7MW της ΄΄ AYLAKI II SOLAR
FARM MAE΄΄  στη θέση ΄΄ ΜΠΙΣΜΠΙΛΟΥΛΑ ΄΄ Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας  στο Ν.
Φθιώτιδας.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης. 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   φωτοβολταϊκού
(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 49,99MW της ΄΄ CHRIS PV IKE΄΄
στη θέση  ΄΄ ΙΣΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΙΩΜΑΤΑ 2 – ΤΣΙΚΑ ΒΑΡΚΟ΄΄   των  Δήμων   Δομοκού και
Αλμυρού στους  Ν. Φθιώτιδας και Μαγνησίας αντίστοιχα.
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β)
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  συνολικής  ισχύος  12MW της  ΄΄ΠΑΝΤΖΙΟΣ
ENERGY IKE΄΄ στη θέση  ΄΄ Πετρογουρνα΄΄   του Δήμου  Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας. 
 Εισηγητής :  Ο Προϊστάμενος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης  ΄΄.

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)   Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύoς 1,33 ΜW, της
εταιρείας ΄΄ ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΜΑΝΙΚΙΑ Α.Ε ΄΄ στο ρέμα΄΄ Διπόταμο ΄΄ του Δήμου Κύμης –
Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής  :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης.



   

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)     Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος  1,42 ΜW  της
εταιρείας  ‘’ΣΚΑΜΑΤΟΡΡΕΜΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΜΙΚΕ   ‘’  στη  θέση  ‘’Σκαματόρρεμα’’  του
Δήμου  Καρπενησίου  στο  Ν. Ευρυτανίας. 
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης  

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  Μικρού
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 1,65 ΚW, της
εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΥΦΑΛΟΡΕΜΑ ΄΄ του
Δήμου Καρπενησίου στο   Ν. Ευρυτανίας.
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 37,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στη
θέση ΄΄ ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΄΄   των Δήμων Αμφίκλειας - Ελάτειας
Λοκρών και Λεβαδέων στους Ν. Φθιώτιδας και  Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα.
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης  

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος 39,6 ΜW  της  ‘GREEN  REPOWER  ΜΙΚΕ’  στη
θέση  ¨ΚΙΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΡΡΑΧΗ ¨ των  Δήμων  Λεβαδέων  και Διστόμου –
Αράχοβας- Αντικυρας στο Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης  

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 16,5 MW της ΄΄GREEKSTREAM ENERGY AE  ΄΄
στη θέση ΄΄ ΦΑΡΜΑΚΗ ΄΄ του Δήμου  Δωρίδας  στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 10,8 MW της ΄΄ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.  ΄΄ στη θέση ΄΄ Βουνί ΄΄ Δ.Ε. Τολοφώνα του Δήμου  Δωρίδας  στο Ν.
Φωκίδας.  
Εισηγητής :  Ο  Προϊστάμενος  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  κ.
Τερζής Αντώνης 

Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της πλατφόρμας ΄΄  zoom  ΄΄,   στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας, με
φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της επιτροπής κ.  Κυρμανίδης
Ηλίας, ενώ μέσω ΄΄zoom΄΄,συμμετείχαν τα μέλη:

   κ. Μελισσάρης Ιωάννης,  Π.Σ., Αντιπρόεδρος, τακτικό μέλος



   

   κ. Νικολάου Σπυρίδων, τακτικό μέλος
   κ. Μπουρμάς Ηλίας, τακτικό μέλος 
   κ. Καραγιάννης Κων/νος, τακτικό μέλος
   κ. Καλατζή Ακατερίνη, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος

κ. Χρονάς Αναστάσιος, Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος

Aπών: Το  τακτικό  μέλος  της  επιτροπής  κος. Σωτηρόπουλο  Κων/νος,  ο οποίος  δεν
αντικαταστάθηκε.

στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  μέσω   της  εφαρμογής  ΄΄zoom΄΄  και  ο  κ.  Βούλγαρης
Αντώνιος  Περιφερειακός  Σύμβουλος  της  παράταξης  ΄΄  Ελεύθερη  Στερεά  ΄΄,   ο  οποίος
τοποθετήθηκε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού.

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  Αλεξοπούλου  Δέσποινα,  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων  με βαθμό Α΄ , που ορίσθηκε με την
258579/3758/18-11-2019 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   14 / 03/ 2022. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  28

     Μετά τη λήψη απόφασης του 1ου θέματος και με εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής
κ. Κυρμανίδης Ηλίας διεκόπη η συνεδρίαση λόγω τεχνικού προβλήματος.
Ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε στα μέλη τη συνέχιση της συνεδρίασης για τη
Δευτέρα 11-04-2022 στης 11:00 π.μ μέσω της εφαρμογής ΄΄ ΖΟΟΜ΄΄, με την αναβολή των
υπολοίπων θεμάτων που δεν συζητήθηκαν για τη συνεδρίαση αυτή.

ΘΕΜΑ 1ο :Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
 

ομόφωνα

 αποφάσισε  τη διακοπή της συνεδρίασης και τη συνέχισή της τη Δευτέρα 11-04-2022 και
ώρα 11:00 π.μ μέσω της εφαρμογής ΄΄ ΖΟΟΜ΄΄, για τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων
που αναβλήθηκαν για τη συνεδρίαση αυτή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  29



   

     Στη Λαμία σήμερα 11-04-2022 συνεχίζεται  η συνεδρίαση που διεκόπη λόγω
τεχνικού προβλήματος με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας ΄΄  zoom  ΄΄.   
Στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο
παραβρέθηκαν  ο  Πρόεδρος  της  επιτροπής κ.  Κυρμανίδης  Ηλίας,  ενώ μέσω  ΄΄zoom΄΄,
συμμετείχαν τα μέλη:

   κ. Μελισσάρης Ιωάννης,  Π.Σ., Αντιπρόεδρος, τακτικό μέλος
   κ. Νικολάου Σπυρίδων, τακτικό μέλος
   κ. Μπουρμάς Ηλίας, τακτικό μέλος 
   κ. Καραγιάννης Κων/νος, τακτικό μέλος
   κ. Καλατζή Ακατερίνη, Π.Σ. , τακτικό μέλος
   κ. Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος

κ. Σωτηρόπουλος Κων/νος, Π.Σ. , , τακτικό μέλος

Aπών: Το  τακτικό  μέλος  της  επιτροπής  κα. Καραβασίλη  Ιουλία  ,  η οποία  δεν
αντικαταστάθηκε.

στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  μέσω   της  εφαρμογής  ΄΄zoom΄΄  και  ο  κ.  Βούλγαρης
Αντώνιος  Περιφερειακός  Σύμβουλος  της  παράταξης  ΄΄  Ελεύθερη  Στερεά  ΄΄,   ο  οποίος
τοποθετήθηκε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού.

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  Αλεξοπούλου  Δέσποινα,  υπάλληλος  της  Περιφέρειας  Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων  με βαθμό Α΄ , που ορίσθηκε με την
258579/3758/18-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης:

Δεδομένου ότι η  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή πριν
από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της επιτροπής (κατόπιν αποστολής με
e-mail) ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά η τοποθέτηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχετικά με τον ΧΥΤΑ Χαλκίδας.

Αναφερόμενοι στο ζήτημα του ΧΥΤΑ της Χαλκίδας, που είναι στην επικαιρότητα εξαιτίας
του κορεσμού του  αλλά και της αδυναμίας των εξυπηρετούμενων Δήμων να εναποθέσουν
τα απορρίμματα τους, σημειώνουμε :

 Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε θέσει πολλές φορές το θέμα του Περιφερειακού
Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την
Επιτροπή Περιβάλλοντος,  επικαλούμενοι  -  μεταξύ  άλλων -   και  τα  προβλήματα
κορεσμού που υπάρχουν στους ΧΥΤΑ της Χαλκίδας και της Λαμίας, με ότι αυτό
συνεπάγεται….  Ειδικότερα  για  την  Χαλκίδα,  πολύ  νωρίς  σημειώσαμε,  πως  δεν
υπάρχει πρόβλεψη και συνεπώς προγραμματισμός και προετοιμασία για το που θα
κατευθυνθούν τα απορρίμματα, όταν θα κορεστεί ο  ΧΥΤΑ, που λειτουργεί οριακά



   

από τον Αύγουστο του 2018….  Είχαμε σημειώσει επίσης πως η φύση της περιοχής
που λειτουργούσε ο ΧΥΤΑ δεν επέτρεπε την κατασκευή ενός νέου κυττάρου, όπως
δεν  επέτρεπε  και  την  καθ’  ύψος  επέκταση  του  κυττάρου  που  λειτουργεί  μέχρι
σήμερα  και  τυπικά,  σύμφωνα  με  την  άδεια  λειτουργίας  του,  μπορούσε  να  μας
καλύψει ως τις 31/3/2021.

 Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έγινε τίποτε……
Ο  Περιφερειακός  ΦοΔΣΑ  Α.Ε,  που  ανέλαβε  την  υλοποίηση  του  Περιφερειακού
Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, λειτουργώντας με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια
και χωρίς τον ουσιαστικό έλεγχο των Δημοτικών Συμβουλίων…..αν και είχε στην
ευθύνη του τους ΧΥΤΑ.
Η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων ελάχιστα και μόνο επιφανειακά
ασχολήθηκαν  με  την  υλοποίηση  του  ΠΕΣΔΑ  (  Περιφερειακός  Σχεδιασμός
Διαχείρισης Απορριμμάτων )…..
Ελάχιστα  ασχολήθηκαν  για  το  διάστημα  που  μεσολαβεί  ως  την  υλοποίηση  του
ΠΕΣΔΑ…..
Η Δημοτική Αρχή της Χαλκίδας και οι άλλοι Δήμοι που εξυπηρετούνται στον ΧΥΤΑ
της Χαλκίδας έβλεπαν ή όφειλαν να δουν στην σωστή του διάσταση το πρόβλημα
που επρόκειτο να δημιουργηθεί στον Δήμο Χαλκίδας…… Όφειλαν να θέσουν το
ζήτημα άμεσων λύσεων μεταβατικού  χαρακτήρα,  φροντίζοντας  και  το  μικρότερο
δυνατό κόστος μεταφοράς.
Εξ αντικειμένου…. Φαίνεται πως καθυστέρησαν αδικαιολόγητα λόγω συγκρούσεων
μεταξύ  παραγόντων  του  Περιφερειακού  ΦοΔΣΑ  Α.Ε  και  στελεχών  της
Περιφερειακής  Αρχής,  με  αντικείμενο  ποιος  θα  είναι  φορέας  υλοποίησης  των
έργων….. Ποιος θα τα διαχειριστεί και σε ποια κατεύθυνση θα βαδίσει.

 Μετά  από  διαβουλεύσεις  2  ετών  ο  ΦοΔΣΑ  πρότεινε  να  μεταφέρονται  τα
απορρίμματα του Δ. Χαλκίδας στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας και των υπόλοιπων 4 Δήμων στο
ΧΥΤΑ Άμφισσας μέχρι  να γίνει η ΜΕΑ και ο ΧΥΤΥ στη Χαλκίδα (3-5 χρόνια). Η
«λύση» αυτή βεβαίως θα εκτοξεύσει το κόστος μεταφοράς για τους δήμους, δηλαδή
για τους δημότες και ιδιαίτερα με τις τρέχουσες τιμές της βενζίνης. 
Οι δήμοι της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας αντιπροτείνουν, με εισήγηση της Βάκα
στη ΓΣ του ΦοΔΣΑ (9/2/2022),  τη δημιουργία κινητής ΜΕΑ σε χώρο του Δήμου
Χαλκιδέων που να εξυπηρετεί τους 5 δήμους της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.
Συγκεκριμένα η πρόταση των δήμων της Εύβοιας περιλαμβάνει:
α) Παραχώρηση από τον δήμο οικοπέδου 16 στρεμμάτων  για τη δημιουργία της
κινητής ΜΕΑ.
β) Για το δήμο Χαλκίδας, διαλογή στην πηγή των βιοαπολβήτων (καφέ κάδοι και
πράσινα απόβλητα κήπων) με κινητό εξοπλισμό κομματοποίησης. Το κομπόστ θα
διατίθεται  για  το  περιαστικό  πράσινο  ή  δωρεάν  στους  δημότες.  Στους  άλλους
δήμους δε θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
γ) Μηχανική επεξεργασία των ΑΣΑ (με την κινητή ΜΕΑ) με σκοπό την ανάκτηση
των ανακυκλώσιμων υλικών και την παραγωγή CLO. Το CLO θα το διαχειρίζεται ο
ανάδοχος  του  έργου,  προσφέρεται  για  αποκατάσταση  λατομείων  και  ΧΥΤΑ
(χρειάζεται όμως μελέτη για αυτό).
δ) Την επεξεργασία και παραγωγή SRF/RDF για διάθεση από τον ανάδοχο στις
ενεργοβόρες  βιομηχανίες  (τσιμέντα)  και  μεταφορά  των  υπολειμμάτων  της
επεξεργασίας από τον ανάδοχο στο ΧΥΤΑ Θήβας.

          Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε : 
 Η πρόταση του ΦοΔΣΑ κρατάει την διαχείριση των Απορριμμάτων στην δική του

ευθύνη, με την λογική των ιδιωτικό-οικονομικών και επιχειρηματικών κριτηρίων που



   

τον  χαρακτηρίζουν,  διατηρώντας  την  δυνατότητα  να  επιλέξει  ως  συνεργάτες
επενδυτές  ιδιώτες,  αργότερα……  Όταν  το  επιβάλλει  ο  ανταγωνισμός  που
αναπτύσσεται στον χώρο.
Προς το παρόν η ομάδα του ΦοΔΣΑ αισθάνεται επιχειρηματίας και διαβουλεύεται….
Με την εφαρμογή της θα υπάρξει σοβαρή αύξηση των δημοτικών τελών.

 Η πρόταση της κ. Βάκα βάζει στο παιγνίδι άμεσα ιδιώτη, που θα συνδεθεί με την
διαχείριση των απορριμμάτων και την αξιοποίηση τους δημιουργώντας προοπτική
μονιμότερης διείσδυσης. 
Και  σε  αυτή την περίπτωση θα υπάρξει  σοβαρή αύξηση των δημοτικών τελών,
λόγω των λειτουργικών δαπανών της μονάδας.
Πρόκειται για αντιπαράθεση δύο ομάδων που υπερασπίζονται διαφορετικά ιδιωτικά
συμφέροντα…. Διαφορετικές μεθόδους εκμετάλλευσης των απορριμμάτων…. 
Για  αυτό  τον  λόγο  δεν  θα  πάρουμε  μέρος  σε  αυτή  την  αντιπαράθεση  που
υποκρύπτει διαμάχη ιδιωτικών συμφερόντων…..
Θα  κάνουμε  ότι  μπορούμε  να  αποκαλυφθεί  η  ουσία  της  αντιπαράθεσης,
προβάλλοντας την δική μας διαφορετική θέση….

Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ…..Βασική μας θέση είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με
γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες,  με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία,  στους φυσικούς
πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου, ριζικά διαφορετικού δρόμου
ανάπτυξης, με λαϊκή εξουσία και οικονομία, μπορεί να εξασφαλιστεί. 
Λέμε  ξεκάθαρα….  Πως  η  φιλολαϊκή  λύση,  προϋποθέτει  εξουσία  και  οικονομία,  που
καταργεί  τις  αιτίες  δημιουργίας  και  όξυνσης  των  σημερινών προβλημάτων,  δηλαδή  το
κυνήγι του κέρδους….. που δημιουργεί τις στέρεες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της
χώρας  προς  το  συμφέρον  της  εργατικής  τάξης,  όλων  των  λαϊκών  στρωμάτων,  των
δημιουργών του κοινωνικού πλούτου. 
Τέτοιες προϋποθέσεις είναι : Η εργατική λαϊκή εξουσία η οποία καταρτίζει και εφαρμόζει
τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας. Στα πλαίσια αυτά ο ενιαίος κρατικός
φορέας κατασκευών που θα υλοποιεί φιλολαϊκά έργα, η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στα
συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η κρατική ιδιοκτησία στη γη και στις τεχνικές υποδομές
και  ο  εργατικός-λαϊκός  έλεγχος,  η  εργατική  λαϊκή  εξουσία  θα  διασφαλίζουν  πως  οι
τεράστιες  παραγωγικές  δυνατότητες  της  κοινωνίας  θα  μπαίνουν  σε  κίνηση  για  την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις θέσεις μας  για :

1. Πρόληψη  παραγωγής  απορριμμάτων,  προώθηση  της  ανακύκλωσης  με  διαλογή
στην πηγή.

2. Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας
(σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση).

3. Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που
δεν ανακυκλώνονται.

4. Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.
5. Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά

από τα αστικά απορρίμματα.
6. Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού

για τα επικίνδυνα απόβλητα.
7. Χωροθέτηση  και  επιλογή  μεθόδων  για  τις  μονάδες  επεξεργασίας  και  τελικής

διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του
λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.



   

Σε αυτή την λογική…. πρέπει να εκφράζουμε ολοκληρωμένα τις θέσεις μας για το ζήτημα
της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων,  αντιδρώντας  στην  μέχρι  σήμερα  ακολουθούμενη
πολιτική της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ και που ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από την μεταμφίεση τους στην
Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση.

 Η θέση μας είναι αρνητική στον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ….
 Αρνητική στους ΦοΔΣΑ Α.Ε των ΟΤΑ…
 Αρνητική  στην  διείσδυση  του  μεγάλου  κεφάλαιού  στην  διαχείριση  των

απορριμμάτων.
 Αρνητική στον τρόπο που λύνονται τα προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων της

Στερεάς.
 Αρνητική στην κατάργηση των δημοτικών Υπηρεσιών καθαριότητας, που πρέπει να

ενισχυθούν σε εξοπλισμό και μόνιμο προσωπικό.
 Αρνητική σε κάθε αύξηση των δημοτικών τελών.

Ως  ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,  παρακολουθούμε  τις  εξελίξεις….  Αποκαλύπτουμε  την  ουσία
τους…..και απευθυνόμενοι στον λαό της περιοχής, τον καλούμε επιχειρηματολογημένα να
αντιδράσει στην καπιταλιστική διαχείριση και των απορριμμάτων.
Ειδικά για την Χαλκίδα…..
Άμεση επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ΜΕΑ στην Χαλκίδα, αποκλειστικά
δημόσιου χαρακτήρα… Χωρίς εμπλοκή ιδιωτών και  ανάμιξη του ΦοΔΣΑ…. Στην βάση
σύγχρονων επιστημονικών αντιλήψεων, χωρίς λογικές καύσης.
Μεταβατικά  κα  μέχρι  την  κατασκευή  ΜΕΑ  να  χρηματοδοτηθεί,  από  το  Κρατικό
Προϋπολογισμό,  Σταθμός  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  και   η  δαπάνη  μεταφοράς
απορριμμάτων….. Καμία επιβάρυνση των δημοτών..

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ…..
ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.

Σχετικά με πλημμυρικά φαινόμενα 

σε περιοχή του Κόμματος της Λαμίας.

Η κατασκευή του Ε 65 και της γραμμής της ΕΡΓΟΣΕ είχαν σαν συνέπεια τον εγκλωβισμό
νερών σε μια περιοχή του Κόμματος, στο ύψος του 4ου χιλιομέτρου της παλαιάς Εθνικής
Οδού, με συνέπεια να πλημμυρίζουν σπίτια, επιχειρήσεις και χωράφια.
Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής έχουν εκφράσει επανειλημμένα την διαμαρτυρία
τους  για  την  απουσία  των  αναγκαίων  υδραυλικών  έργων…..  στραγγιστικών  και
αντιπλημμυρικών.
Επισκέφθηκαν την Τεχνική Υπηρεσία και τον κ. Περιφερειάρχη, αλλά μέχρι σήμερα δεν
γνωρίζουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων τους στις κατασκευαστικές εταιρείες του Ε
65 και της ΕΡΓΟΣΕ, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις…. 
Δεν γνωρίζουν αν και πότε θα παρθούν τα αναγκαία, άμεσα, μέτρα για να αποφευχθούν
τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα, μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος.
Προτείνουμε  στον  κ.  Αντιπεριφερειάρχη  και  πρόεδρο  της  Επιτροπή Περιβάλλοντος  να
ενημερωθεί  σχετικά  και  να  ενημερώσει  την  Επιτροπή  για  το  πως  εξελίσσονται  οι
προσπάθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας, για αυτό το ζήτημα.

****************



   

ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η
οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική
συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Κατασκευή
κυκλικού  κόμβου  Θερμοπυλών  και  Βασιλικών΄΄  στο  Δήμο  Λαμιέων  Ν.  Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   30

ΘΕΜΑ  3ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την  έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  του  έργου΄΄  Δίκτυο
αποχέτευσης  και  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)Τ.Κ.  Ομβριακής΄΄  στο
Δήμο  Δομοκού Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    31

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

ομόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου του έργου ΄΄
Έργα  ύδρευσης   Δήμου  Σκύρου  ΄΄ στο  Ν.  Ευβοίας,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   32

ΘΕΜΑ 5ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η
οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική
συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)   του έργου ΄΄Βελτίωση
βατότητας οδών  Δήμου Κύμης- Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας ΄΄,  σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   33



   

ΘΕΜΑ  6ο :   Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  βιομηχανίας θραύσης
αδρανών υλικών & παραγωγής ασφαλτομίγματος – δραστηριότητας επεξεργασίας ΑΕΚΚ
της ΄΄ ΟΔΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΑΒΤΤΕΕ ΄΄  στη θέση “ ΜΑΥΡΟΚΟΨΙΑ - ΑΥΧΕΝΑ”  Κοινότητας
Ελευθεροχωρίου Δ.Ε. Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   34

ΘΕΜΑ  7ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και την αριθμ. : 41/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Λεβαδέων, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

 την έγκριση  της  μελέτης  των  Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  βιομηχανίας
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος του ΄΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄  του  Δήμου   Λεβαδέων  στο  Ν.  Βοιωτίας, σύμφωνα με  την  εισήγηση  της
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   35

ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η
οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της
υπ΄  Αριθ.  145504/18.11.2005  Κ.Υ.Α.  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων του  έργου :  ΄΄
Οδικός  Άξονας  Κεντρικής  Ελλάδος  (Ε65),  Τμήμα  Μακρυχώρι  -  Λαμία΄΄,  ως  προς  τον
οριστικό  σχεδιασμό  του  αυτοκινητοδρόμου  στο  υποτμήμα  από  Χ.Θ.  19+000  έως
Χ.Θ.23+517., σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  36

ΘΕΜΑ  9ο:   Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και  την αριθμ. : 6/2022 απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής   του
Δήμου  Ιστιαίας  -  Αιδηψού  τα  οποία  αποτελούν   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα



   

την έγκριση  της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την Τροποποίηση
της  αρ.  2030/82714/18-05-2015  απόφασής  μας  έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.),όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.3584/154632/04-09-2015  απόφασής  μας,
ενιαίας    μονάδας  υδατοκαλλιέργειας  αποτελούμενης  από:  α)  ενιαία  πλωτή  μονάδα
πάχυνσης θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών  σε Θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, ετήσιας
δυναμικότητας  300 τον,  στη  θέση ΄΄  Πάτερμος΄΄  ,  Τ.Κ.  Γιάλτρων του Δήμου Ιστιαίας  -
Αιδηψού Νομού Ευβοίας,   β) συσκευαστήριο,  δυναμικότητας  10 τον/  ημέρα και  άλλων
χερσαίων  εγκαταστάσεων  υποστήριξης  της  πλωτή  μονάδα   πάχυνσης  σε  μισθωμένη
δασική έκταση 15.347,43 τ.μ. στην ιδία θέση της εταιρείας ΄΄ STRATOS Α.Ε΄΄, σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  37

ΘΕΜΑ 10ο:   Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου  Μελισσάρη Ιωάννη)  την έγκριση  της Μελέτης
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) για   την  μετεγκατάσταση  υφιστάμενης  πλωτής
μονάδας, δυναμικότητας 230 τον/έτος,  σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, από τη θέση
΄΄ Πούντα΄΄ του Δήμου  Κύμης – Αλιβερίου, στη θέση “ Μπογαζάκι”, του Δήμου  Κύμης –
Αλιβερίου,  εντός  ΠΑΥ  Α11,  της  εταιρείας  ΄΄  ΑVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  A.E.
΄΄( πρώην ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ΄΄ ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  38

ΘΕΜΑ 11οΗ  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή Αντώνη η
οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από  διαλογική
συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου  Μελισσάρη Ιωάννη)  την έγκριση  της Μελέτης
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ για   την  ανανέωση-  τροποποίηση  (αναδιάταξη,
μετατόπιση πλωτών εγκαταστάσεων και ενσωμάτωση χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων
σε  α)ιδιωτική  δασική  έκταση,  β)  αιγιαλό  –  παραλία  και  γ)  εντός  θάλασσας  της  αρ.
13/245/14-01-2014 απόφασής μας (ΑΕΠΟ),  υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στη
θέση  “  Μπογαζάκι”,  του  Δήμου   Κύμης  –  Αλιβερίου,  της  εταιρείας  ΄΄  ΑVRAMAR
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.΄΄, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  39

ΘΕΜΑ 12ο:   Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και  την  α) αριθμ.  : 20/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου  Θηβαίων, β)  το  από  12-03-2022 έγγραφο  της  Επιτροπής  Πολιτών  Χωστίων
Σαραντίου, γ) το με αριθμ. πρωτ: 74/10-03-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και



   

Οικολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου ΄΄ Ο ΑΡΙΩΝ΄΄,  δ) το με αριθμ. πρωτ:
06/14-03-2022 έγγραφο  της  Ομοσπονδίας   Οικολογικών  Οργανώσεων  Κορινθιακού
Κόλπου  ΄΄  Η  ΑΛΚΥΩΝ΄΄,  τα  οποία  αποτελούν   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

γνωμοδοτεί  αρνητικά  για  την έγκριση  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για  την  ίδρυση  νέας  πλωτής  μονάδας  πάχυνσης  σε   θαλάσσια   έκταση  20
στρεμμάτων ,  στην θέση  << Τσούμα 1 >> ,  στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β6, Δ.Ε.
Θίσβης ,  του Δήμου Θηβαίων  στο Ν.  Bοιωτίας της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM
Α.Ε >>.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  40

ΘΕΜΑ 13ο:   Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  καθώς  και  α)  την  αριθμ.  : 21/2022  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του
Δήμου  Θηβαίων,  β)  το  από  12-03-2022 έγγραφο  της  Επιτροπής  Πολιτών  Χωστίων
Σαραντίου, γ)το με αριθμ. πρωτ: 74/10-03-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και
Οικολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου ΄΄ Ο ΑΡΙΩΝ΄΄,  δ) το με αριθμ. πρωτ:
06/14-03-2022 έγγραφο  της  Ομοσπονδίας   Οικολογικών  Οργανώσεων  Κορινθιακού
Κόλπου  ΄΄  Η  ΑΛΚΥΩΝ΄΄,τα  οποία  αποτελούν   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος
πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση  της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε  θαλάσσια  έκταση 20  στρεμμάτων , στην
θέση  << Τσούμα 2 >> , στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β6, Δ.Ε. Θίσβης ,  του Δήμου
Θηβαίων  στο Ν. Bοιωτίας της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  41

ΘΕΜΑ  14ο Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

για την έγκριση  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη σύνδεση της
΄΄ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.΄΄ με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ , σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  42

ΘΕΜΑ 15ο:    Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή



   

Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά  για  την έγκριση  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)
φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 33,99
MW της “ LGR ENERGY IKE” στη θέση “ Παλιοφτελια – Παλιοχώρα - Κριλαρόλακκα” Δ.Ε.
Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 16ο:    Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά  για  την έγκριση  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)
Φωτοβολταικού (Φ/Β)  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 20,7MW της ΄΄
AYLAKI II SOLAR FARM MAE΄΄  στη θέση ΄΄ ΜΠΙΣΜΠΙΛΟΥΛΑ ΄΄ Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου
Στυλίδας  στο Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ  17ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά της (κας  Κοροπούλη  – Κατσιμίχα Βασιλικής)  την
έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 49,99MW της ΄΄  CHRIS PV IKE΄΄ στη
θέση  ΄΄ ΙΣΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΙΩΜΑΤΑ 2 – ΤΣΙΚΑ ΒΑΡΚΟ΄΄   των  Δήμων   Δομοκού και Αλμυρού
στους  Ν. Φθιώτιδας και Μαγνησίας αντίστοιχα, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ  18ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με   7  ψήφους  υπέρ  και  1κατά της  (κας   Κοροπούλη  –  Κατσιμίχα  Βασιλικής)   την
έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού  (Φ/Β)
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  συνολικής  ισχύος  12MW της  ΄΄ΠΑΝΤΖΙΟΣ
ENERGY IKE΄΄  στη  θέση   ΄΄  Πετρογουρνα΄΄    του  Δήμου   Δομοκού   Ν.  Φθιώτιδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ  19ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και α)  το από 10-03-2022 Αίτημα της Κοινότητας Οξυλίθου για ακύρωση
του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στα Μανίκια, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού 
Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύoς 1,33 ΜW, της 
εταιρείας ΄΄ ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΜΑΝΙΚΙΑ Α.Ε ΄΄ στο ρέμα΄΄ Διπόταμο ΄΄ του Δήμου Κύμης – 
Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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Κατά  τη  συζήτηση  του  παρακάτω  θέματος  συμμετείχε  η  μελετητήρια  της  εταιρείας  κα
Ανδρέου Μαρία και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.

ΘΕΜΑ  20ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου  Χρονά Αναστάσιου)  την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  Μικρού   Υδροηλεκτρικού  Σταθμού  (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος  1,42 ΜW  της  εταιρείας ‘’ΣΚΑΜΑΤΟΡΡΕΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΙΚΕ  ‘’  στη θέση ‘’Σκαματόρρεμα’’  του Δήμου  Καρπενησίου  στο  Ν.
Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ  21ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη  η  οποία  αποτελεί   αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού  μετά  από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 1κατά του (κου  Χρονά Αναστάσιου)  την έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  Μικρού  Υδροηλεκτρικού  Σταθμού  (ΜΥΗΣ)
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας   ισχύος  1,65 ΚW,  της  εταιρείας  ΄΄  ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΥΦΑΛΟΡΕΜΑ ΄΄ του Δήμου Καρπενησίου στο   Ν.
Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος  συμμετείχε  ο κος Γκίζας εκπρόσωπος  της
εταιρείας και τοποθετήθηκε επί τα αναφερόμενα στη μελέτη.



   

ΘΕΜΑ  22ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και   α) αριθμ. : 12/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Λεβαδέων, β) αριθμ.  : 17/2022 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   του  Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας, γ) αριθμ. : 4/25/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Λοκρών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με  7 ψήφους υπέρ  και 2 κατά της (κας  Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλικής και του κου
Μελισσάρη  Ιωάννη)   την  έγκριση της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 37,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ.
ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ  ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΄΄   των Δήμων
Αμφίκλειας  -  Ελάτειας  Λοκρών  και  Λεβαδέων  στους  Ν.  Φθιώτιδας  και  Ν.  Βοιωτίας
αντίστοιχα, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ  23ο:  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και   την αριθμ. : 13/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Λεβαδέων τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας ισχύος 39,6 ΜW  της  ‘GREEN  REPOWER
ΜΙΚΕ’  στη θέση  ¨ΚΙΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΡΡΑΧΗ ¨ των  Δήμων  Λεβαδέων  και
Διστόμου – Αράχοβας- Αντικυρας στο Ν. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    51

ΘΕΜΑ  24ο :  Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και   την αριθμ. : 11/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Δωρίδας  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας   ισχύος  16,5  MW της  ΄΄GREEKSTREAM
ENERGY AE  ΄΄  στη  θέση  ΄΄  ΦΑΡΜΑΚΗ ΄΄  του  Δήμου   Δωρίδας   στο  Ν.  Φωκίδας,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
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ΘΕΜΑ  25ο:   Η   Επιτροπή  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  λαμβάνοντας  υπ΄  όψη  την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και   την αριθμ. :7/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Δωρίδας  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει



   

ομόφωνα

αρνητικά για την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 10,8 MW της ΄΄ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.  ΄΄ στη θέση ΄΄ Βουνί ΄΄ Δ.Ε. Τολοφώνα του Δήμου  Δωρίδας
στο Ν. Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύνεται η συνεδρίαση στις  12.30 μ.μ. και  συντάχθηκε το
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυρμανίδης Ηλίας                      Μελισσάρης Ιωάννης                    Αλεξοπούλου Δέσποινα

                                                
                                                 Νικολάου Σπυρίδων

                                              
                                                 Μπουρμάς Ηλίας 

                                             
                                                 Καραγιάννης Κων/νος 

                                               
                                                  Καλατζή Ακατερίνη

                                             
                                                 Κοροπούλη – Κατσιμίχα Βασιλική 

                                       
                                              Σωτηρόπουλος Κων/νος

                                           
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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