
 
  

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ             
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  
 

08ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  2 
 
 
    Στη  Λαµία  σήµερα 08 Απριλίου 2016, ηµέρα  Παρασκευή και  ώρα 
11:00 π.µ. στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαµία, Πλ. Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος) συνήλθε σε τακτική 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, µετά από  την αριθµ. Πρωτ: 50921/92/05-04-2016 
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 πρακτικού συνεδριάσεως  στις 29/02/2016. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Σανιδάς Χαράλαµπος. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
µηχανολογικό εκσυγχρονισµό / επέκταση της βιοµηχανίας παραγωγής 
προϊόντων έλασης αλουµινίου της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», που 
λειτουργεί στο 61ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας στο ∆ήµο Τανάγρας Ν. 
Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
βιοµηχανίας παραγωγής χρωµάτων, βερνικιών και συναφών 
προϊόντων και παραγωγής  / συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων της 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. (µε δ.τ. NOBELLACK  ΑΕ) στη θέση 
«Ντάµπαση», ∆Ε Οινοφύτων ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 



ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ.201433/27-08-2012 Υ.Α. Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου : «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των 
συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21MW, 30 MW, 30 
MW, 12 MW και 27 MW, στις θέσεις ΄΄Βίος – Καλαµάκι – Μπάθριζα, 
Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, 
Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 
MW στη θέση ΄΄ Αηδόνι΄΄ του ∆ήµου Καρυστίας, Νοµού Ευβοίας καθώς 
και η διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 150 ΚW των Αιολικών Πάρκων µε 
το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», ως προς την µείωση της ισχύος κατά 3 
MW στη θέση ΄΄Αηδόνι΄΄ µε την κατάργηση µιας (1) Α/Γ µειώνοντας την 
συνολική ισχύ του έργου από 156 MW σε 153 MW (από 52 Α/Γ σε 51Α/Γ) 
καθώς και λοιπών τροποποιήσεων του έργου και των συνοδών αυτού.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για 
Έρευνα σε Λατοµικό χώρο για διαπίστωση µαρµαροφόρου 
κοιτάσµατος έκτασης 50.114,91 m2, στη θέση ΄΄ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΖΑ ΄΄ ΤΚ 
ΚΟΣΚΙΝΩΝ, ∆Ε ∆ΥΣΤΙΩΝ, ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου , ΠΕ Ευβοίας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για : 
α) την µετατόπιση πλωτής µονάδας πάχυνσης σε θέση πλησίον 
υφιστάµενης µε αύξηση ετήσιας δυναµικότητας ( από 390 τον σε 487,5 
τον) και εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων,  β) την επέκταση 
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια δασική έκταση 
και γ) επέκταση συνοδών έργων (κρηπιδότοιχος  + σιλό τροφοδοσίας) 
εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λαγονήσι Λάρυµνας», ∆.Ε. 
Οπουντίων, του ∆ήµου Λοκρών Νοµού Φθιώτιδας, της εταιρείας 
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ». 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : 
α) την επέκταση πλωτής µονάδας πάχυνσης κατά 10 στρέµµατα, 
αύξηση ετήσιας δυναµικότητας και εκσυγχρονισµό των πλωτών 
εγκαταστάσεων, β) την αδειοδότηση  χερσαίων υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων σε δηµόσια δασική έκταση και γ) την αδειοδότηση  
συνοδών έργων (προβλήτα) εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση 
«Κατσούλη», του ∆ήµου Καρύστου Νοµού Ευβοίας, της εταιρείας «BLUE 
FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.». 



Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση της συµπληρωµατικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα  Κάστρο – 
Τραγάνα του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «Οριοθέτηση Καρπενησιώτη στην περιοχή Ε.Ε.Λ. και 
αντλιοστασίων ∆.Ε. Ποταµιάς» στο ∆ήµο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας, 
του ∆ήµου Καρπενησίου , Ν. Ευρυτανίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Τ.Κ. Οµβριακής» στο 
∆ήµο ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «∆ιευθέτηση ρεµάτων Τρανόρεµα και Προφήτη Ηλία Καµ. 
Βούρλων» στο ∆ήµο Μώλου – Αγ. Κων/νου Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης οργανωµένης 
τουριστικής κατασκήνωσης (camping) δυναµικότητας 156 ατόµων, 
ιδιοκτησίας του Ιωάννη Νταντή, σε γήπεδο εµβαδού 10.000,46 τ.µ., στη 
θέση «Καυκάλα», Τ.Κ. Πολιτικών, ∆ηµοτικής Ενότητας Μεσσαπίων του 
∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων  Ν. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ( 
Σ.∆.Α.) λατοµείου µαρµάρων της εταιρείας ΄΄ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕ ΄΄ 
εκτάσεως 23.283 τ.µ., στη θέση ΄΄ ΣΩΤΗΡΧΟΣ  ΄΄  Τ.Κ. Πετριών  του ∆ήµου 
Κύµης – Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µετά 
του  Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.∆.Α.) και της ειδικής 



Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» που αφορά 
υπόγεια εκµετάλλευση κοιτάσµατος βωξίτη στη θέση «Μακρυλάκωµα» 
εντός της Ο.Π. 255 στη Τ.Κ. Καλοσκοπής ∆.Ε. Γραβιάς ∆. ∆ελφών από 
την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.». 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 
συνηµµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 
(Σ∆ΕΑ)λατοµείου µαρµάρων της Χ. ΒΟΤΣΗΣ – Β. ΓΚΙΚΑΣ – Β. ΣΠΑΝΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ στη θέση ΄΄ ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΄΄ ∆Ε Ταµυναίων ∆ήµου Κύµης - Αλιβερίου 
Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(µονάδα 3) δυναµικότητας 30.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας 
των Αναστασίου και Σπυρίδωνα Γεωργίου µε ενοικιαστή της µονάδας 
την εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», σε γήπεδο 
εµβαδού 28.596,94 τ.µ. στη θέση ΄΄Κεραµυδέζα΄΄, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τανάγρας του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(µονάδα 2) δυναµικότητας 60.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας 
των Επαµεινώνδα και Αναστασίου Γεωργίου µε ενοικιαστή της µονάδας 
την εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», σε γήπεδο 
εµβαδού 36.000,11 τ.µ. στη θέση ΄΄Κεραµυδέζα΄΄, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τανάγρας του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «Αποκατάσταση καθίζησης επί θαλασσίου µετώπου Λιµένα 
Στυλίδας». 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα 
πλαίσια  της µελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου κοινότητας 
Κυριακίου» ∆ήµου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 



ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) «Σχεδίου Χωρικής και Οριστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Αυλώνος ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου» Π.Ε. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του  «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Νηλέως ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας 
Άννας» Ν. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ∆.Ε. Αρτάκης ∆ήµου 
Χαλκιδέων. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) της µελέτης   «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) ∆ήµου 
Αιδηψού» που πρόκειται  να  εκπονηθεί στα όρια της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αιδηψού του ∆ήµου Ιστιαίας Αιδηψού Περιφερειακής Ενότητας 
Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας του ∆ήµου Ιστιαίας - Αιδηψού» 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περ/κων Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του  «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Πλαταιών» ∆.Ε. Πλαταιών ∆ήµου Θήβας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) της µελέτης «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Θίσβης ∆ήµου Θήβας» Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 



ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) για το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆.Ε. Αγ. Κωνσταντίνου.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περ/κων Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του  «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Φραγκίστας ∆ήµου Αγράφων» Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
λατοµείου µαρµάρων της ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΚΟΡΟΥ ΟΕ στη θέση «ΜΑΖΑΡΙ 
ΡΕΜΑ» του ∆ήµου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.  (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ) 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
 
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν : 
 

1. κος  Σανιδάς Χαράλαµπος ,  ως Πρόεδρος 
2. κος  Μελισσάρης Ιωάννης ,   Αντιπρόεδρος 
3. κος  Τσιτσάνης Λάµπρος , Π.Σ. ,  τακτικό µέλος 
4. κος  Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 
5. κος  Αποστολόπουλος Κων/νος, Π.Σ. ,  τακτικό µέλος 
6. κος  Κοντζιάς Ιωάννης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
7. κος  Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος 

 
 

Aπών: Ο κος Κατσαγούνος Ευάγγελος, Π.Σ. , τακτικό µέλος της 
Επιτροπής  καθώς και ο κος  Ευαγγελίου Παναγιώτης Π.Σ., τακτικό µέλος 
της Επιτροπής, οι οποίοι και  δεν αντικαταστάθηκαν. 
 
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. 
 
Παραβρέθηκαν επίσης ο κος Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης 
εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ο κος Πέττας, εκπρόσωπος της 
εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» και ο κος Καλούµενος 
Ιωάννης, εκπρόσωπος της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.». 
 
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Έργων  µε 
βαθµό Γ΄ , 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 συνεδρίασης στις 29/02/2016.  
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ΘΕΜΑ 2ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη τα κάτωθι : α) την εισήγηση του Προϊστάµενου της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας κ. Ρουσέτης Χαράλαµπος, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, β) τη µε αριθµ. 
Απόφαση 4591/07-04-2016 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2016) ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Τανάγρας (Α∆Α : 7ΤΚΕΩΗΒ-ΞΓ2) γ) το µε αριθµ. πρωτ. 141/29-03-2016 
έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Σώµα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων – 
Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης µε το 
αριθµ. πρωτ. 1743/07-04-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει 

οµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
µηχανολογικό εκσυγχρονισµό / επέκταση της βιοµηχανίας παραγωγής 
προϊόντων έλασης αλουµινίου της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», που 
λειτουργεί στο 61ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας στο ∆ήµο Τανάγρας Ν. 
Βοιωτίας, σύµφωνα µε τα κάτωθι : 
α) µε την εισήγηση της υπηρεσίας,  
β) µε την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής ότι η παρούσα 
περιφερειακή αρχή έχει θέσει ως στόχο την ολοκληρωµένη 
περιβαλλοντική αντιµετώπιση  της ευρύτερης περιοχής µε συγκεκριµένες 
αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου ( Α∆Α: 766Η7ΛΗ-ΥΘΥ και 
Α∆Α: ΒΖΙ57ΛΗ-ΨΨ8 ). 
Επίσης είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν ερευνητικές γεωτρήσεις 
στους χώρους επέκτασης ώστε να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωµένη 
εικόνα της περιβαλλοντικής κατάστασης του εδάφους σύµφωνα και µε 
το ΣΥΓΑΠΕΖ. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας 



κ. Ρουσέτης Χαράλαµπος καθώς και το µε αριθµ. πρωτ. 4613/07-04-
2016 έγγραφό του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, που ζητούσε αναβολή 
της συζήτησης του εν λόγω θέµατος, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

oµόφωνα 
 
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) βιοµηχανίας 
παραγωγής χρωµάτων, βερνικιών και συναφών προϊόντων και 
παραγωγής  / συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων της ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. (µε δ.τ. NOBELLACK  ΑΕ) στη θέση «Ντάµπαση», ∆.Ε. 
Οινοφύτων ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, λόγω αιτήµατος του ∆ήµου 
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
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ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ.201433/27-08-2012 Υ.Α. Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου : «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156 MW και των 
συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21 MW, 21MW, 30 MW, 30 
MW, 12 MW και 27 MW, στις θέσεις ΄΄Βίος – Καλαµάκι – Μπάθριζα, 
Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, 
Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15 
MW στη θέση ΄΄ Αηδόνι΄΄ του ∆ήµου Καρυστίας, Νοµού Ευβοίας καθώς 
και η διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 150 ΚW των Αιολικών Πάρκων µε 
το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», ως προς την µείωση της ισχύος κατά 3 
MW στη θέση ΄΄Αηδόνι΄΄ µε την κατάργηση µιας (1) Α/Γ µειώνοντας την 
συνολική ισχύ του έργου από 156 MW σε 153 MW (από 52 Α/Γ σε 51Α/Γ) 
καθώς και λοιπών τροποποιήσεων του έργου και των συνοδών αυτού, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
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ΘΕΜΑ 5ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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 
Έρευνα σε Λατοµικό χώρο για διαπίστωση µαρµαροφόρου 
κοιτάσµατος έκτασης 50.114,91 m2, στη θέση ΄΄ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΖΑ ΄΄ ΤΚ 
ΚΟΣΚΙΝΩΝ, ∆Ε ∆ΥΣΤΙΩΝ, ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου , ΠΕ Ευβοίας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

oµόφωνα 
 
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : α) 
την µετατόπιση πλωτής µονάδας πάχυνσης σε θέση πλησίον 
υφιστάµενης µε αύξηση ετήσιας δυναµικότητας ( από 390 τον σε 487,5 
τον) και εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων,  β) την επέκταση 
χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια δασική έκταση 
και γ) επέκταση συνοδών έργων (κρηπιδότοιχος  + σιλό τροφοδοσίας) 
εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λαγονήσι Λάρυµνας», ∆.Ε. 
Οπουντίων, του ∆ήµου Λοκρών Νοµού Φθιώτιδας, της εταιρείας 
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», για λήψη περισσότερων στοιχείων. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή καθώς και την τοποθέτηση του 
εκπροσώπου της εταιρείας κου Καλούµενου Ιωάννη, τα οποία 
αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για : α) 
την επέκταση πλωτής µονάδας πάχυνσης κατά 10 στρέµµατα, αύξηση 
ετήσιας δυναµικότητας και εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων, 
β) την αδειοδότηση  χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε 



δηµόσια δασική έκταση και γ) την αδειοδότηση  συνοδών έργων 
(προβλήτα) εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Κατσούλη», του 
∆ήµου Καρύστου Νοµού Ευβοίας, της εταιρείας «BLUE FARM 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.», σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, καθώς και το από  µε αριθµ. 
πρωτ. 3749/07-04-2016 έγγραφό του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας που 
ζητούσε αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέµατος, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 
                                               oµόφωνα 

 
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 
αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην 
περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα Κάστρο – Τραγάνα του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, λόγω αιτήµατος του ∆ήµου Λοκρών Ν. 
Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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 των Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) του έργου : 
«Οριοθέτηση Καρπενησιώτη στην περιοχή Ε.Ε.Λ. και αντλιοστασίων ∆.Ε. 
Ποταµιάς» στο ∆ήµο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας, του ∆ήµου 
Καρπενησίου, Ν. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
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ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 
                                               oµόφωνα 



 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Τ.Κ. Οµβριακής» στο 
∆ήµο ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 
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ΘΕΜΑ 11ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/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)  του 
έργου : «∆ιευθέτηση ρεµάτων Τρανόρεµα και Προφήτη Ηλία Καµ. 
Βούρλων» στο ∆ήµο Μώλου – Αγ. Κων/νου Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε 
την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  28 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 
                                               oµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης οργανωµένης τουριστικής 
κατασκήνωσης (camping) δυναµικότητας 156 ατόµων, ιδιοκτησίας του 
Ιωάννη Νταντή, σε γήπεδο εµβαδού 10.000,46 τ.µ., στη θέση «Καυκάλα», 
Τ.Κ. Πολιτικών, ∆ηµοτικής Ενότητας Μεσσαπίων του ∆ήµου ∆ιρφύων - 
Μεσσαπίων  Ν. Ευβοίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  29 
 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

oµόφωνα 



 
την έγκριση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ( Σ.∆.Α.) 
λατοµείου µαρµάρων της εταιρείας ΄΄ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕ ΄΄ εκτάσεως 
23.283 τ.µ., στη θέση ΄΄ ΣΩΤΗΡΧΟΣ  ΄΄  Τ.Κ. Πετριών  του ∆ήµου Κύµης – 
Αλιβερίου  Ν. Ευβοίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  30 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη τα κάτωθι : α) την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, β) το µε 
αριθµ. πρωτ. οικ.:   30853/62/01-03-2015 Απόσπασµα του Πρακτικού 
3/2016 της Συνεδρίασης του Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας 
Καλοσκοπής, γ) Το µε αριθµ. πρωτ.   4810/29-02-2016 έγγραφο του 
∆ήµου ∆ελφών, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 
                                               oµόφωνα 
 
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µετά του  
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.∆.Α.) και της ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» που αφορά 
υπόγεια εκµετάλλευση κοιτάσµατος βωξίτη στη θέση «Μακρυλάκωµα» 
εντός της Ο.Π. 255 στη Τ.Κ. Καλοσκοπής ∆.Ε. Γραβιάς ∆. ∆ελφών από 
την «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», για λήψη περισσότερων στοιχείων. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  31 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                               οµόφωνα 
 
την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε συνηµµένο 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ∆ΕΑ) λατοµείου 
µαρµάρων της Χ. ΒΟΤΣΗΣ – Β. ΓΚΙΚΑΣ – Β. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στη θέση 
΄΄ΛΙΟΥΓΚΟΥ΄΄, ∆Ε Ταµυναίων ∆ήµου Κύµης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό  32 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, καθώς και το από  µε αριθµ. 



πρωτ. 4613/07-04-2016 έγγραφό του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας που 
ζητούσε αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέµατος, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 
                                               οµόφωνα 
 
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(µονάδα 3) δυναµικότητας 30.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας 
των Αναστασίου και Σπυρίδωνα Γεωργίου µε ενοικιαστή της µονάδας 
την εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», σε γήπεδο 
εµβαδού 28.596,94 τ.µ. στη θέση ΄΄Κεραµυδέζα΄΄, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τανάγρας του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, λόγω αιτήµατος του 
∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 33 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, καθώς και το από  µε αριθµ. 
πρωτ. 4613/07-04-2016 έγγραφό του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας που 
ζητούσε αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέµατος, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 
                                               οµόφωνα 
 
την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(µονάδα 2) δυναµικότητας 60.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας 
των Επαµεινώνδα και Αναστασίου Γεωργίου µε ενοικιαστή της µονάδας 
την εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», σε γήπεδο 
εµβαδού 36.000,11 τ.µ. στη θέση ΄΄Κεραµυδέζα΄΄, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τανάγρας του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, λόγω αιτήµατος του 
∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 34 
 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                               οµόφωνα 
 



την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης επί θαλασσίου µετώπου Λιµένα 
Στυλίδας», σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 35 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                               οµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα 
πλαίσια  της µελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου κοινότητας 
Κυριακίου» ∆ήµου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 36 

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

οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) «Σχεδίου Χωρικής και Οριστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Αυλώνος ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου» Π.Ε. Ευβοίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 37 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και το µε αριθµ. πρωτ. 
3152/08-04-2016 έγγραφο του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας 
Άννας, ∆.Ε. Νηλέως, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού,  µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 
                                               οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του  «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Νηλέως ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας 
Άννας» Ν. Ευβοίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 



 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 38 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                               

οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ∆.Ε. Αρτάκης ∆ήµου 
Χαλκιδέων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 39 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, και τις αλλαγές που πρότεινε το 
µέλος της επιτροπής κ. Κοντζιάς και αναλύονται ως εξής:  α) σύµφωνα 
µε την αριθµ. Πρωτ: 87/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ιστιαίας – Αιδηψού β) το 3155/12-12-2013 ΦΕΚ  ( Ειδικό Χωροταξικό για 
τον Τουρισµό) το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση του 
ΓΠΣ εισηγούµαι να καταργηθεί η (ΠΕΠV) Αλµυρής – Φραγκοσυκιάς η 
οποία εάν τεθεί σε ισχύ θα έχει καταστροφικές συνέπειες καθιστώντας 
κάθε µορφή οικιστικής ανάπτυξης ή τουριστικής αδύνατη µε δεδοµένο 
ότι βασίστηκε σε λάθος κριτήρια και αγνοώντας ότι τα 1.500 περίπου 
στρέµµατα της έκτασης (ΠΕΠV) είναι µέρος περιοχής µε την ονοµασία ΄΄ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α.Ε΄΄ έκτασης 5.000 στρέµµατα Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
2.500 χιλιάδων φυσικών προσώπων. 
Το ΄΄ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α.Ε΄΄  είναι το µοναδικό  στην περιοχή που 
συνδυάζει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις 
διατάξεις των νόµων στα πλαίσια του Ειδικού Εθνικού Χωροταξικού 
Ανάπτυξης και τη θέληση της Τοπικής Κοινωνίας ενώ προσφέρεται για 
επένδυση µεγάλου µεγέθους που θα αποτελέσει το κέντρο ανάπτυξης 
της ευρύτερης περιοχής. 
Η (ΠΕΠV) καταλαµβάνοντας 2.000 χιλιάδες παραλιακής Ακτογραµµής 
και 1.500 περίπου στρέµµατα µηδενίζει ουσιαστικά την αξία του 
κτήµατος. 
Επίσης για το Μονογάι – Γιάλτρων εκφράζουµε τις επιφυλάξεις µας, σε 
ότι αφορά την υιοθέτηση από την Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ του χαρακτηρισµού 
του συνόλου της  περιοχής,  ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, 
που έχει ως αποτέλεσµα την δέσµευση τους µε αποκλειστική χρήση την 
γεωργία, καθόσον η περιοχή σήµερα αποτελεί το κύριο τουριστικό πόλο 
της Εύβοιας και χαρακτηρίζεται από µεγάλη κατάτµηση γης, ανυπαρξία 
υποδοµών υποστήριξης της γεωργίας (αρδευτικά ή στραγγιστικά 



δίκτυα), υποτυπώδες αραιό δίκτυο δρόµων, µεγάλες εκτάσεις δασικού 
χαρακτήρα και εκτεταµένη άναρχη δόµηση  κυρίως τουριστικής και 
παραθεριστικής χρήσης. 
Με τον χαρακτηρισµό των ως άνω περιοχών ως Γ.Γ.Υ.Π. ανατρέπονται 
οι προτάσεις της µελέτης ΓΠΣ ∆. Ιστιαίας - Αιδηψού , που υποστηρίζουν 
και οργανώνουν τον χώρο µε βάση τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της 
περιοχής.  
Τέλος λόγω των παρεκκλίσεων που προβλέπονται µε βάση την παρ. 11 
του άρθρου 51του Ν.4178/2013, περί της άρσης των περιορισµών 
δόµησης σε Γ.Γ.Υ.Π. στις ζώνες 200 και 150 µ. από το άξονα επαρχιακών 
και δηµοτικών οδών αντίστοιχα, θα προωθηθεί η ζήτηση σε γραµµική 
οικιστική ανάπτυξη παραπλεύρως του οδικού δικτύου, µε προφανή 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος του ∆ήµου  Ιστιαίας - Αιδηψού . 
Κατόπιν των ανωτέρων εισηγούµαι:  α)την κατάργηση (ΠΕΠV) και β) να 
ισχύσουν οι από το νόµο δεσµεύσεις – περιορισµοί για τους 
Αρχαιολογικούς χώρους , τις δασικές εκτάσεις , τη λίµνη Αλµυρή, τα 
ρέµατα κλπ. Τα οποία περιλαµβάνονται στην έκταση του ΄΄ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ Α.Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει 
                                               κατά πλειοψηφία  
 
την έγκριση µε 6 ψήφους υπέρ  και ένα (1) λευκό (κος Γρεβενίτης 
Θωµάς) της Έγκριση  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της µελέτης   «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΓΠΣ) 
∆ήµου Αιδηψού» που πρόκειται  να  εκπονηθεί στα όρια της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αιδηψού του ∆ήµου Ιστιαίας Αιδηψού Περιφερειακής Ενότητας 
Ευβοίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και τις 
παρατηρήσεις των µελών της επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 40 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                               οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Λιχάδας του ∆ήµου Ιστιαίας - Αιδηψού» 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 41 
 



ΘΕΜΑ 25ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                               οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περ/κων Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του  
«Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ήµου Πλαταιών» ∆.Ε. Πλαταιών ∆ήµου Θήβας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 42 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                            

οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) της µελέτης «Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Θίσβης ∆ήµου Θήβας» Ν. Βοιωτίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 43 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) για το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆.Ε. Αγ. Κωνσταντίνου, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 44 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 



                                               οµόφωνα 
 
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περ/κων Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του  
«Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  
∆.Ε. Φραγκίστας ∆ήµου Αγράφων» Π.Ε. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 45 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου. Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
                                               κατά πλειοψηφία  
 
την έγκριση µε 6 ψήφους υπέρ  και ένα (1) λευκό (κος Μελισσάρης 
Ιωάννης) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  λατοµείου 
µαρµάρων της ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΙΚΟΡΟΥ ΟΕ στη θέση «ΜΑΖΑΡΙ ΡΕΜΑ» του 
∆ήµου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 46 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  12:30 µ.µ. 
και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 Σανιδάς Χαράλαµπος       Μελισσάρης Ιωάννης              Κονταξή Χαρίκλεια 
  

          
      Τσιτσάνης Λάµπρος 

 
 
                                      Αποστολόπουλος Κων/νος 

 
 
                                      Κοντζιάς Ιωάννης  

                            
                        

                                      Γρεβενίτης Θωµάς 
 
                    
                                      Αναστασίου Γεώργιος 


