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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  
 

13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  2 
 
      Στον Ορχοµενό σήµερα 13 Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα  ∆ευτέρα και  
ώρα 09:30 π.µ. στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρινα Ορχοµενού Π.Ε. Βοιωτίας 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που 
συγκροτήθηκε  µε την 149/2014 (αρ. πρ. 9/15-09-2014) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και µε την 
αριθµ. πρωτ. 87791/1511/07-06-2016 (Α∆Α : 7ΣΨΚ7ΛΗ-∆3Η) Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισµού Προέδρου της 
Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας καθώς και µετά από την αριθµ. Πρωτ: 26018/52/07-02-
2017 πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα 
µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να αποφασίσει 
επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση πρακτικoύ συνεδριάσεως  στις  23/01/2017. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ιωάννης  ∆. Ταγκαλέγκας. 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006067 ∆ΟΜΝΙΣΤΑ »  του ∆ήµου 
Καρπενησίου. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006068ΠΟΤΑΜΙΑ »  του ∆ήµου 
Καρπενησίου. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006064 ΑΤΑΛΑΝΤΗ »  του ∆ήµου 
Λοκρών. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.   
 
ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006073 KAΤΣΙΚΑΣ »  του ∆ήµου 
∆ελφών. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006075 ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ »  του ∆ήµου 
∆ωρίδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.   
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: Αναβάθµιση και Λειτουργία του Υφιστάµενου Κέντρου Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκποµπής στη θέση « ΣΤΥΡΑ »  του ∆ήµου Καρύστου , 
Π.Ε. Ευβοίας, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: Αναβάθµιση και Λειτουργία του υφιστάµενου Κέντρου Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκποµπής στη θέση « ΛΙΧΑ∆Α » του ∆ήµου Ιστιαίας – 
Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ » µε Κ.Α.  « 3006066»  
του ∆ήµου Αγράφων 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΣΚΥΡΟΣ » µε Κ.Α.  « 3006060»  του 
∆ήµου Σκύρου 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 



ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : Βελτίωση ισόπεδου – τετρασκελούς κόµβου Τριταίας στην Ε.Ο. 
Ιτέας – Ναυπάκτου. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου ΄΄ Αποχέτευση οικισµού ∆ιστόµου προσαγωγής ακαθάρτων και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ( Ε.Ε.Λ.) οικισµών ∆ιστόµου – 
Στειρίου στο Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
βιοµηχανίας παραγωγής ελαστικών και πλαστικών µειγµάτων της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» ∆.Ε. Οινοφύτων, ∆ήµου 
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης κ. Ρουσέτης 
Χαράλαµπος.  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου ΄΄ Μονάδα Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικινδύνων 
Αποβλήτων ( Εργασία R12, R13 ,D13, D15 ) ΄΄ της εταιρείας ΄΄ 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε .΄΄   στη θέση «ΛΥΣΙΑ  » του ∆.∆. Οινοφύτων    
του  ∆ήµου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ). 
 
Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν : 
 

1. κος Ταγκαλέγκας  ∆. Ιωάννης ,  ως Πρόεδρος 
2. κος Μελισσάρης  Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , τακτικό µέλος 
3. κος Κυρίτσης  ∆ηµήτριος , Π.Σ. , τακτικό µέλος 
4. κος Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κος Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
6. κα  Αραβαντινού  Πέγκυ , Π.Σ., τακτικό µέλος 
7. κος Bουρδάνος ∆ηµήτριος, Π.Σ. , τακτικό µέλος  
8. κος Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος 

 
Aπών:  Ο κος Ευαγγελίου Παναγιώτης, Π.Σ. , τακτικό µέλος, ο οποίος και  
δεν αντικαταστάθηκε. 
  
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. καθώς και ο κος 
Ρουσέτης Χαράλαµπος Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Βοιωτίας. 
 



Παραβρέθηκαν επίσης : 
 

• Η κα Ντούρου Σοφία εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης που 
τοποθετήθηκε επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  

 
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Αλεξοπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών 
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 τα πρακτικά συνεδρίασης της  23/01/2017.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   21 
  
ΘΕΜΑ 2ο: 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: 
30736/75/14-2-2017 έγγραφο του µέλους της επιτροπής κου Τσιτσάνη 
Λάµπρου τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  
 

oµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006067 ∆ΟΜΝΙΣΤΑ »  του ∆ήµου 
Καρπενησίου, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την 
τοποθέτηση του µέλους της επιτροπής κου Τσιτσάνης Λάµπρου για την 
αναβάθµιση των υπηρεσιών των τηλεοπτικών κέντρων εκποµπής στην 
εν λόγω περιοχή.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   22  
 
ΘΕΜΑ 3ο: 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: 
30736/75/14-2-2017 έγγραφο του µέλους της επιτροπής κου Τσιτσάνη 



Λάµπρου τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  
 

oµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006068 ΠΟΤΑΜΙΑ »  του ∆ήµου 
Καρπενησίου, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την 
τοποθέτηση του µέλους της επιτροπής κου Τσιτσάνης Λάµπρου για την 
αναβάθµιση των υπηρεσιών των τηλεοπτικών κέντρων εκποµπής στην 
εν λόγω περιοχή.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   23  
 

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος παραβρέθηκε ο 
Αντιδήµαρχος  ∆ήµου Λοκρών κος Ιωάννης Κούρος, ο οποίος 
τοποθετήθηκε επί του θέµατος.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη: α) την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, β)τα µε αρθµ. πρωτ.  i) 1502/13-
02-2016, ii)17595/26-11-2015, iii)152/07-04-2015, έγγραφα του ∆ήµου 
Λοκρών, γ) το µε αριθµ. πρωτ: 30736/75/14-2-2017 έγγραφο του µέλους 
της επιτροπής κου Τσιτσάνη Λάµπρου τα οποία αποτελούν  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006064 ΑΤΑΛΑΝΤΗ »  του ∆ήµου 
Λοκρών, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την τοποθέτηση 
του µέλους της επιτροπής κου Τσιτσάνης Λάµπρου για την αναβάθµιση 
των υπηρεσιών των τηλεοπτικών κέντρων εκποµπής στην εν λόγω 
περιοχή.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   24   
 
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) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006073 KAΤΣΙΚΑΣ »  του ∆ήµου 
∆ελφών, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   25  
 
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 έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε µε Κ.Α.  « 3006075 ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ »  του ∆ήµου 
∆ωρίδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   26  
 
ΘΕΜΑ 7ο: : 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: Αναβάθµιση και Λειτουργία του Υφιστάµενου Κέντρου Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκποµπής στη θέση « ΣΤΥΡΑ »  του ∆ήµου Καρύστου , 
Π.Ε. Ευβοίας, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   27  
 
ΘΕΜΑ 8ο: 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  

oµόφωνa 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: Αναβάθµιση και Λειτουργία του υφιστάµενου Κέντρου Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκποµπής στη θέση « ΛΙΧΑ∆Α » του ∆ήµου Ιστιαίας – 
Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., σύµφωνα 
µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   28 
 
ΘΕΜΑ 9ο: 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: 
30736/75/14-2-2017 έγγραφο του µέλους της επιτροπής κου Τσιτσάνη 
Λάµπρου τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  

 
oµόφωνα 

 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ » µε Κ.Α.  « 3006066»  
του ∆ήµου Αγράφων, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας και την 
τοποθέτηση του µέλους της επιτροπής κου Τσιτσάνης Λάµπρου για την 
αναβάθµιση των υπηρεσιών των τηλεοπτικών κέντρων εκποµπής στην 
εν λόγω περιοχή.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   29 
 
ΘΕΜΑ 10ο: 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 
 
στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΣΚΥΡΟΣ » µε Κ.Α.  « 3006060»  του 
∆ήµου Σκύρου, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   30  
 

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 
 
στην έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : 
Βελτίωση ισόπεδου – τετρασκελούς κόµβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας – 
Ναυπάκτου, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   31  



 
ΘΕΜΑ 12ο: 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 
 
στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου ΄΄ Αποχέτευση οικισµού ∆ιστόµου προσαγωγής ακαθάρτων και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ( Ε.Ε.Λ.) οικισµών ∆ιστόµου – 
Στειρίου στο Ν. Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   32  
 

ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Βοιωτίας κου Ρουσέτης Χαράλαµπου, καθώς και τη µε αρθµ. 251/2016 
απόφαση του ∆ήµου Τανάγρας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
βιοµηχανίας παραγωγής ελαστικών και πλαστικών µειγµάτων της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» ∆.Ε. Οινοφύτων, ∆ήµου 
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   33  
 
ΘΕΜΑ 14ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς και την αρθµ. 276/2016 
απόφαση του ∆ήµου Τανάγρας, τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
την αναβολή της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου ΄΄ Μονάδα Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικινδύνων 
Αποβλήτων ( Εργασία R12, R13 ,D13, D15 ) ΄΄ της εταιρείας ΄΄ 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε .΄΄   στη θέση «ΛΥΣΙΑ  » του ∆.∆. Οινοφύτων    
του  ∆ήµου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας, κατόπιν προφορικού αιτήµατος της 
εταιρείας για αναβολή του θέµατος.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   34 
 



Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  11:00 π.µ. 
και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 

 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

  Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης     Μελισσάρης Ιωάννης      Αλεξοπούλου ∆έσποινα 
 
 

                            Αναστασίου Γεώργιος 
 

 
                                      Αραβαντινού Πέγκυ  
 
                    
                                       Βουρδάνος ∆ηµήτριος 
 
 
                                       Γρεβενίτης Θωµάς 
 
 
                                       Κυρίτσης ∆ηµήτριος 
    
 
                                       Τσιτσάνης Λάµπρος 
                                         
 
 
                                       


