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      Στη Λαµία σήµερα 10 Απριλίου 2017, ηµέρα  ∆ευτέρα και  ώρα 09:30 
π.µ. στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαµία, Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος) 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: 68780/123/04-
04-2017 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:  Εκλογή Αντιπροέδρου. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ιωάννης  ∆. Ταγκαλέγκας. 
 
ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση πρακτικoύ συνεδριάσεως  στις  13/02/2017. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ιωάννης  ∆. Ταγκαλέγκας. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του 
έργου : «Κατασκευή νέων αναβαθµών γέφυρας Βίστριζας και 
αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων» στο Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
υφιστάµενου σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE µε 
κωδικό «1001342 ΤΡΙΚΟΡΦΟ» στη θέση «ΤΡΙΚΟΡΦΟ» του ∆ήµου 
∆ωρίδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  



 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «140 4987 
GALAX FISH», στη θέση ΄ Ύψωµα τράχηλος – Όρµος Ανεµοκάµπης ΄΄ 
του ∆ήµου ∆ελφών  Π.Ε.  Φωκίδας. 
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 εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «242 2908 ΚΑΜΠΙΑ» πλησίον  του οικισµού Κάµπια 
του ∆ήµου ∆υρφίων – Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(ΣΜΠΕ) του  «  Σχεδίου  Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του ∆ήµου Γαλαξιδίου, Π.Ε. Φωκίδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση Μελέτη ς Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
κατασκευή έργων υποδοµής και λειτουργία του αστικού και 
παραθεριστικού οικοδοµικού συνεταιρισµού «Ο ΤΕΚΤΩΝ»Σ.Π.Ε. στη θέση 
Άγιος Στέφανος – Λιµνιώνας της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Μαλεσίνας 
του ∆ήµου Λοκρών. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτη ς Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων λατοµείου µαρµάρων της 
εταιρείας «ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», εκτάσεως 25.187,29 τ.µ., στη 
θέση «Ξηρό Όρος» της Τ.Κ. Κουρκουλών, ∆.Ε. Ελυµνίων του ∆ήµου 
Μαντουδίου – Λίµνης - Αγ. Άννας, Ν. Ευβοίας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης Συστήµατος 
Μεταφοράς 2017 – 2026 του Α∆ΜΗΕ. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,4 
MW της  εταιρείας «CWE CONTINENTAL WIND ENERGY IKE» στη θέση 
«Τρία Αλώνια» του ∆ήµου ∆ωρίδας Ν. Φωκίδας. 



Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης.  
 
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. κα  Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κα  Αραβαντινού  Πέγκυ , Π.Σ. , τακτικό µέλος 
6. κος Κελαιδίτη Γεώργιο, Π.Σ., τακτικό µέλος 
7. κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος, Π.Σ. , τακτικό µέλος  
8. κα   Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ. , τακτικό µέλος  

 
Aπών:  Ta τακτικά µέλη της επιτροπής  κα Μηλίδου – Θαλασσινού 
Αφροδίτη η οποία αντικαταστάθηκε από τον κο  Κελαιδίτη Γεώργιο,  
αναπληρωµατικό µέλος καθώς και ο κος  Γεωργούλης Αδαµάντιος, ο 
οποίος και  δεν αντικαταστάθηκε. 
  
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε. 
 
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: 
 
Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης η κα. Ντούρου έθεσε το 
εξής θέµα  προς την επιτροπή. 
 
Θεωρούµε σκόπιµο και αναγκαίο να τεθεί για συζήτηση στην επιτροπή 
το θέµα της παρακολούθησης στην εφαρµογή των όρων προστασίας 
του περιβάλλοντος, που αποφασίζονται. 
Να διασφαλιστεί ο ελεγκτικός µηχανισµός από πλευράς υπηρεσίας και ο 
τακτικός ανά τρίµηνο απολογισµός της. 
Κρίνεται αναγκαία η συζήτηση για την επάρκεια του προσωπικού και 
των διατιθέµενων µέσων…. Η ανάπτυξη συγκεκριµένων προσπαθειών 
για την συµπλήρωση τους, ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες 
της Περιφέρειας. 
Κατά την γνώµη µας χρειάζεται ειδικό συνεργείο, µε εναλλασσόµενη 
σύνθεση, στην περιοχή Θήβας- Οινοφύτων και Χαλκίδας. 
 
 



ΘΕΜΑ  1ο : Η Επιτροπή κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας ανέδειξε 
Αντιπρόεδρο τον Περιφερειακό Σύµβουλο κο Μελισσάρη Ιωάννη, µε 7 
ψήφους υπέρ και 1 λευκή ψήφο. 
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ΘΕΜΑ 2ο : Η  Επιτροπή  Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  
 

oµόφωνα 
 

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης στης  13/02/2017.   
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ΘΕΜΑ 3ο: 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: «Κατασκευή νέων αναβαθµών γέφυρας Βίστριζας και 
αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων » στο Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας.  Η κα Ντούρου τόνισε ότι τα σχεδιαζόµενα νέα 
έργα και όλες οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή, βελτίωση και 
ποιοτική αναβάθµιση προϋφιστάµενων έργων που καταστράφηκαν 
από πληµµύρες. 
Αυτονόητη είναι η ανάγκη να υπάρξει συγκεκριµένη µελέτη και έρευνα 
για τις αιτίες της καταστροφής παλιότερων έργων, που δεν κράτησαν…. 
Να εξετασθεί η επάρκεια του τότε σχεδιασµού και φυσικά η ποιότητα της 
υλοποίησης του. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   37  
 
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 κατά 

πλειοψηφία 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε  7 
ψήφους υπέρ  και 1 κατά (της κας. Ντούρου  η οποία τόνισε ότι 
καταψηφίζει την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων διότι το 



προτεινόµενο έργο αφορά συµφέροντα ιδιωτικής εταιρείας και η όλη 
προσπάθεια σχετίζεται µε την ιδιωτικοποίηση στης τηλεπικοινωνίες…..),    
υφιστάµενου σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE µε 
κωδικό «1001342 ΤΡΙΚΟΡΦΟ» στη θέση «ΤΡΙΚΟΡΦΟ» του ∆ήµου 
∆ωρίδας, 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 κατά 

πλειοψηφία 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε  7 
ψήφους υπέρ  και 1 κατά (της κας. Ντούρου  η οποία τόνισε ότι 
καταψηφίζει την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων διότι το 
προτεινόµενο έργο αφορά συµφέροντα ιδιωτικής εταιρείας και η όλη 
προσπάθεια σχετίζεται µε την ιδιωτικοποίηση στης τηλεπικοινωνίες…..),    
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «140 4987 
GALAX FISH», στη θέση  ΄Ύψωµα τράχηλος – Όρµος Ανεµοκάµπης ΄΄ 
του ∆ήµου ∆ελφών  Π.Ε.  Φωκίδας, 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 κατά 

πλειοψηφία 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε  7 
ψήφους υπέρ  και 1 κατά (της κας. Ντούρου  η οποία τόνισε ότι 
καταψηφίζει την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων διότι το 
προτεινόµενο έργο αφορά συµφέροντα ιδιωτικής εταιρείας και η όλη 
προσπάθεια σχετίζεται µε την ιδιωτικοποίηση στης τηλεπικοινωνίες…..),    
υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακών µεταδόσεων της εταιρείας 
RURAL CONNECT K.A. «242 2908 ΚΑΜΠΙΑ» πλησίον  του οικισµού Κάµπια 
του ∆ήµου ∆υρφίων – Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) του  «  
Σχεδίου  Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
του ∆ήµου Γαλαξιδίου, Π.Ε. Φωκίδας, 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 µε αριθµ. πρωτ: 
3856/10-04-2017 έγγραφο του ∆ήµου Λοκρών τα οποία αποτελούν  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
την αναβολή  της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
κατασκευή έργων υποδοµής και λειτουργία του αστικού και 
παραθεριστικού οικοδοµικού συνεταιρισµού «Ο ΤΕΚΤΩΝ»Σ.Π.Ε. στη θέση 
Άγιος Στέφανος – Λιµνιώνας της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Μαλεσίνας 
του ∆ήµου Λοκρών, κατόπιν αιτήµατος του ∆ήµου Λοκρών . 
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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  κατά 
 

πλειοψηφία 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε  6 
ψήφους υπέρ  και 2 κατά (της κας. Ντούρου και του κου Μελισσάρη)  
και του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων λατοµείου 
µαρµάρων της εταιρείας «ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», εκτάσεως 
25.187,29 τ.µ., στη θέση «Ξηρό Όρος» της Τ.Κ. Κουρκουλών, ∆.Ε. 
Ελυµνίων του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης - Αγ. Άννας, Ν. Ευβοίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. Η κα Ντούρου τόνισε ότι 
σύµφωνα µε τη µελέτη, σε όµορο λατοµικό χώρο, ευρισκόµενο νότια, 



νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά, διενεργούνται εργασίες εκµετάλλευσης 
από άλλο εκµεταλλευτή (ΟΝΥΞ ΕΠΕ) σε απόσταση µεγαλύτερη των 300m 
από τα κοινά όρια των δύο χώρων, πράγµα που σηµαίνει µεγαλύτερη 
εκµετάλλευση και επιβάρυνση της περιοχής. 
Με δεδοµένη την ανωτέρω παραδοχή, στην παρούσα µελέτη θα έπρεπε 
να εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις των όµορων εκµεταλλεύσεων. 
Σε αυτή την βάση θεωρούµε ότι πριν αποφασίσουµε θα πρέπει να 
αξιολογηθούν οι σωρευτικές επιπτώσεις.  
Να ζητηθεί η γνώµη του ∆ήµου και της Τοπικής Κοινότητας. 
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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, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

oµόφωνα 
 
την έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς 
2017 – 2026 του Α∆ΜΗΕ, σύµφωνα µε την  εισήγηση της υπηρεσίας.  Η 
κα Ντούρου τόνισε πως µε δεδοµένη την θέση µας για τον δηµόσιο 
χαρακτήρα του Α∆ΜΗΕ στα πλαίσια µια αποκλειστικά δηµόσιου 
χαρακτήρα ∆ΕΗ….…. Συµφωνούµε µε την εισήγηση. 
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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, καθώς και την µε αριθµ. : 
43/2017 απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ωρίδας τα 
οποία αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά 
 

πλειοψηφία 
 
την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε  7 
ψήφους υπέρ  και 1 κατά (της κας. Ντούρου ) του αιολικού σταθµού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,4 MW της  εταιρείας 
«CWE CONTINENTAL WIND ENERGY IKE» στη θέση «Τρία Αλώνια» του 
∆ήµου ∆ωρίδας Ν. Φωκίδας., σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας.  
Η κα. Ντούρου τόνισε ότι καταψηφίζει την εισήγηση: α)επειδή το 
προτεινόµενο έργο αφορά συµφέροντα ιδιωτικής εταιρείας και η όλη 



προσπάθεια σχετίζεται µε την ιδιωτικοποίηση στην παραγωγή 
ενέργειας….. 

β)Επειδή η περιοχή του προτεινόµενου έργου ανήκει στην 
προστατευόµενη περιοχή της «Παραλιακής Ζώνης Ιτέας -Ναυπάκτου» 
του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000….. 
γ)Επειδή σηµαντική µερίδα των κατοίκων εξέφρασε την διαφωνία της, 
που άλλωστε προκύπτει από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ωρίδας  σύµφωνα µε την οποία το ∆.Σ. γνωµοδοτεί θετικά για την 
ΜΠΕ, κατά πλειοψηφία…. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  12:10 µ.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  
 
 

                            Κυρίτσης ∆ηµήτριος 
 

 
                                      Καλαντζή Αικατερίνη 
 
 
                                       Αραβαντινού Πέγκυ 
 
 
                                       Κελαιδίτης Γεώργιος 
 
 
                                       Παπαχριστοδούλου Σπύρος 
    
 
                                       Ντούρου Ιωάννα - Σοφία 
                                         
 
 
                                       


