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    Στη Λαµία σήµερα 22 Ιουνίου 2016, ηµέρα  Τετάρτη και  ώρα 10:30 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: 93993/205/16-
06-2016 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 πρακτικών συνεδριάσεως  στις  09/06/2016. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ιωάννης  ∆. Ταγκαλέγκας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των 
Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1402016» στη θέση ΄΄ΠΑΛΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ΄΄ του ∆ήµου 
Λαµιέων Π.Ε. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «∆ιαχείριση αστικών λυµάτων ∆.Κ. Αταλάντης – ∆.Κ. Λιβανατών 



– Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση αυτών µε την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης»  στο ∆ήµο 
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (α) 
Μονάδας παραγωγής λεβήτων  κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικών 
σωµάτων και ηλιακών θερµοσιφώνων, (β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 
20ΚW και (γ) Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση 
φυτικών ελαιών/ βιορευστών, ισχύος 100ΚW, της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ" στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, του ∆ήµου 
Αµφίκλειας - Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 
συνηµµένο Σ.∆.Α. για την εκµετάλλευση µεταλλείου χρωµίτη, έκτασης 
387.000 τ.µ στη θέση ΄΄ Μεταλλείο ΄΄ ∆.∆. Μεταλλείο ∆οµοκού,  Π.Ε. 
Φθιώτιδας, από τους κ.κ. Μπαράτη Απ, Μανακανάτα Ν.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 
10στρεµµάτων, δυναµικότητας 150 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Άγιος Βλάσιος 
Λιχάδας ΄΄ του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ 
ΦΕΙ∆Ω Α.Ε.΄΄, που προκύπτει από διάσπαση υφιστάµενης µονάδας και 
µετεγκατάσταση από τη θέση ΄΄ Τσάρκος ΄΄ Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / 
βιορευστών, ισχύος 1ΜW, του  ΄΄ ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΄΄ στη θέση « 
Αχλαδόκαµπος » της ∆Ε Αµφίκλειας του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, 
του  Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την 
µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,  δυναµικότητας  
230 τον/ έτος, έκτασης 20 στεµµάτων, από τη θέση  ΄΄ Ακρωτήριο 
Λάρµες ΄΄ Μαλεσίνας, στη θέση «νήσος Γάιδαρος» κόλπου Αταλάντης 
του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 



 
ΘΕΜΑ 10ο: 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. (ΕΞ 
ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: 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». (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: 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. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: 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. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Συµπληρωµατικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα  Κάστρο – 
Τραγάνα του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  



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  Αποστολόπουλος Κων/νος Π.Σ. ,  τακτικό µέλος 
3. κος  Κοντζιάς Ιωάννης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
4. κος  Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κα    Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ., Αναπληρωµατικό µέλος 
6. κος  Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
7. κος  Ευαγγελίου Παναγιώτης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 

 
Aπών:  Ο κος Κατσαγούνος Ευάγγελος, Π.Σ. , τακτικό µέλος, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από την κα Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ., 
Αναπληρωµατικό µέλος, καθώς επίσης ο κος Μελισσάρης Ιωάννης, 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ο κος Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. , 
τακτικό µέλος οι οποίοι και  δεν αντικαταστάθηκαν. 
  
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.. 
 
Παραβρέθηκαν επίσης: 
1.Εκπρόσωποι από ∆ήµο Στυλίδας η κα Φύκα Ιωάννα, επιστηµονική 
Σύµβουλος ∆ηµάρχου Στυλίδας και ο κος Ζήκας Θεόδωρος, εξωτερικός 
Συνεργάτης ∆ηµάρχου Στυλίδας. 
2. Από Εξωραϊστικό Σύλλογο Σκάλας Αταλάντης, ο Αντιπρόεδρος κος 
Ντόγανος και το µέλος ο κος Ευστάθιος Καφάσης.  
3. Από Εξωραϊστικό Σύλλογο Παλίρροιας  Αταλάντης, ο Πρόεδρος κος 
Γκανέτσος ∆ηµήτριος. 
4. Ο κος Ν. Μανακανάτας εκπρόσωπος από το Μεταλλείο ∆οµοκού. 
5.Ο κος Τσελέπης εκπρόσωπος από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.» . 
6.Ο κος Πάνος Θεόδωρος Π.Σ. 
  
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, 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  09/06/2016.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   51 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη τα κάτωθι : α) το υπ. αριθµ. πρωτ. 81281/730/27-05-2016 έγγραφο 
της Νοµικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) την 
τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος της κας Φύκα Ιωάννας, 
επιστηµονικής Συµβούλου ∆ηµάρχου Στυλίδας και του κου Ζήκα 
Θεόδωρου, εξωτερικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου Στυλίδας, γ) την 
τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος και τις παρατηρήσεις του 
µέλους της Επιτροπής κου  Γρεβενίτη Θωµά, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

κατά πλειοψηφία 
 

την έγκριση µε 6 ψήφους υπέρ  και 1 Λευκό (κου  Γρεβενίτη Θωµά) της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας για την «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Ζωνών 
και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» µε την προϋπόθεση να 
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έθεσε ο κος Γρεβενίτης Θωµάς: 
1. Είναι ένα κείµενο δοµηµένο καλά που καλύπτει σε θεωρητικό 
επίπεδο όλα τα θέµατα που αφορούν την αειφόρο χρήση των 
θαλασσών και παράκτιων περιοχών.  

∆ιαπιστώνω όµως ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 
θεωρητικές και όχι πρακτικές προσεγγίσεις, αντιφάσεις και έλλειψη στην 
διοίκηση της εταιρείας εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια ενδεικτικά 
αναφέρω ορισµένες διαπιστώσεις µου για τις οποίες οι συντάκτες των 
κειµένων να πρέπει να µας διευκρινίσουν στο προσεχές Π.Σ.  
2.  Για το πρωτόκολλο 

α) Στο άρθρο 4. Παρ. γ. «Οι ∆ιατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου δεν 
θίγουν αυστηρότερες διατάξεις……..»,  
- Να συµπεράνω ότι µπορούν να θιγούν ηπιότερες διατάξεις και πως; 
β)  Στο άρθρο 6. Παρ. µ., 
-Ολόκληρη η παράγραφος δεν γίνεται κατανοητή. 
γ) Στο άρθρο 7. Παρ. 1. «Τα συµβαλλόµενα µέρη επισπεύδουν τον 
θεσµικό συντονισµό………..», 
- Υπάρχει δυνατότητα µια Αστική ΜΚΕ να συντονίσει θεσµούς όταν η 
εµπειρία διδάσκει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν συντονίζονται ούτε από 
την συντεταγµένη πολιτεία και µε ποιο τρόπο; 
δ) Στο άρθρο 15. Παρ. 3., «Για τον σκοπό αυτό δύναται να ιδρύουν ή να 
υποστηρίζουν ειδικευµένα ερευνητικά κέντρα …» , 
- Το να υποστηρίξουν το κατανοώ, να ιδρύουν όµως τέτοια κέντρα είναι 
µάλλον ουτοπία.   

3. Για το καταστατικό 



α)Στο άρθρο 11., παρ. 4, «Γενική Συνέλευση», 
- Η τροποποίηση του καταστατικού µπορεί να γίνει  µε απαρτία του ½ 
των µελών και πλειοψηφία των ¾ δηλαδή ½ Χ ¾ =  3/8 του συνόλου των 
µελών, τουτέστιν µειοψηφία!!! 
 β) Στο άρθρο 13. Παρ. δ., 
-Να τονιστεί  ότι η διαγραφή µέλους γίνεται όταν το ∆.Σ. βρίσκεται σε 
ολοµέλεια και ψηφίζουν τα 2/3 υπέρ της διαγραφής. 
γ) Στο άρθρο 14. Παρ. γ. και άρθρο 16. Παρ. δ., 
-Προβλέπεται ο ∆ιαχειριστής – Πρόεδρος µε τον ταµία να ανοίγουν 
λογαριασµούς, εισπράττουν και πληρώνουν και πουθενά στο κείµενο 
δεν αναφέρεται σχετική απόφαση του ∆.Σ.  
δ) Στο άρθρο 16.,παρ α. & β.,   
- Ο ταµίας δεν µπορεί να τηρεί λογιστικά βιβλία και ταµείο συγχρόνως, 
είναι θέµα εσωτερικού ελέγχου. 
ε) Στο άρθρο 17., 
-Ο Γενικός ∆ιευθυντής δεν φέρει καµία ευθύνη για τα οικονοµικά και την 
διαχείριση της εταιρείας; 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   52   
 
 

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) σταθµού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
1402016» στη θέση ΄΄ΠΑΛΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ΄΄ του ∆ήµου Λαµιέων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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) του 
έργου: «∆ιαχείριση αστικών λυµάτων ∆.Κ. Αταλάντης – ∆.Κ. Λιβανατών – 
Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση αυτών µε την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης»  στο ∆ήµο 
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, 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 µε 6 ψήφους υπέρ  και ένα (1) λευκό (κου Γρεβενίτη Θωµά) 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (α) Μονάδας 
παραγωγής λεβήτων  κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικών σωµάτων και 
ηλιακών θερµοσιφώνων, (β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 20ΚW και (γ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαιών/ 
βιορευστών, ισχύος 100ΚW, της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ" 
στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, του ∆ήµου Αµφίκλειας - Ελάτειας, του 
Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης 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 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 
συνηµµένο Σ.∆.Α. για την εκµετάλλευση µεταλλείου χρωµίτη, έκτασης 
387.000 τ.µ στη θέση ΄΄ Μεταλλείο ΄΄ ∆.∆. Μεταλλείο ∆οµοκού,  Π.Ε. 
Φθιώτιδας, από τους κ.κ. Μπαράτη Απ, Μανακανάτα Ν., σύµφωνα µε 
τις προϋποθέσεις της εισήγησης 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 

οµόφωνα 
 



την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 
10στρεµµάτων, δυναµικότητας 150 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Άγιος Βλάσιος 
Λιχάδας ΄΄ του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ 
ΦΕΙ∆Ω Α.Ε.΄΄, που προκύπτει από διάσπαση υφιστάµενης µονάδας και 
µετεγκατάσταση από τη θέση ΄΄ Τσάρκος ΄΄ Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, 
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, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθµού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / 
βιορευστών, ισχύος 1ΜW, του  ΄΄ ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΄΄ στη θέση « 
Αχλαδόκαµπος » της ∆Ε Αµφίκλειας του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, 
του  Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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, καθώς και α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6928/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 
11-16/4/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε 
την αριθµ. 11/139/2011 Απόφαση του, γ) το υπ. αριθµ. 29-27/12/2011 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 
29/489/2011 Απόφαση του, δ) το υπ. αριθµ. 10-30/6/2015 Πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 10/125/2015 
Απόφαση του, ε) το υπ. αριθµ. 1-19/1/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 1/16/2016 Απόφαση του, 
στ)το  υπ. αριθµ. 993/21-6-2016 έγγραφο του Συλλόγου για την 
προστασία του περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας 
Φθιώτιδας καθώς επίσης και τις τοποθετήσεις επί του θέµατος των : 
1. του κου Ντόγανου, Αντιπρόεδρου και του Ευστάθιου Καφάση, 
µέλους του Εξωραϊστικού Συλλόγου Σκάλας Αταλάντης, 
2. του κου Γκανέτσου ∆ηµήτριου, Προέδρου του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Παλίρροιας  Αταλάντης και 
3. του κου Τσελέπη ιδιοκτήτη της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.», τα  οποία αποτελούν 



αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για  την µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,  
δυναµικότητας  230 τον/ έτος, έκτασης 20 στεµµάτων, από τη θέση  
΄΄Ακρωτήριο Λάρµες΄΄ Μαλεσίνας, στη θέση «νήσος Γάιδαρος» κόλπου 
Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ 
Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.», για τη λήψη 
περισσότερων στοιχείων.  
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ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Aνάπτυξης Π.Ε. 
Βοιωτίας  κου Χαρ. Ρουσέτη και  το υπ. αριθµ. πρωτ. 7/4-5-2016 
απόσπασµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τανάγρας , τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της 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, 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, καθώς και α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6928/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 
11-16/4/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε 
την αριθµ. 11/139/2011 Απόφαση του, γ) το υπ. αριθµ. 29-27/12/2011 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 
29/489/2011 Απόφαση του, δ) το υπ. αριθµ. 10-30/6/2015 Πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 10/125/2015 
Απόφαση του, ε) το υπ. αριθµ. 1-19/1/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 1/16/2016 Απόφαση του, 
στ) το υπ. αριθµ. 15-24/10/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού 



Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 15/273/2013 Απόφαση του,  τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της έγκρισης 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 τη λήψη περισσότερων 
στοιχείων.  
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ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς το υπ. αριθµ. 7/4-5-2016 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τανάγρας, τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

 
οµόφωνα 

 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(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, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή,  καθώς το υπ. αριθµ. 7/4-5-2016 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τανάγρας, τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 



 
οµόφωνα 

 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(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, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
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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 α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6937/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 3-
30/3/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την 
αριθµ. 3/65/2015 Απόφαση του, τα  οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 
αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην 
περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα  Κάστρο – Τραγάνα του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της εισήγησης 
της υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   64   

 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  13:00 µ.µ. 

και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 

 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

    Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης    Αποστολόπουλος Κων/νος    Κονταξή Χαρίκλεια 
 
 

                             Κοντζιάς Ιωάννης 
 



 
                             Αναστασίου Γεώργιος 
 

                                    
                                        Καλαντζή Αικατερίνη  
 
 
                                        Γρεβενίτης Θωµάς 
 
 
                                      Ευαγγελίου Παναγιώτης 



 
  

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  
 

22ης IOYNIOY 2016 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  6 
 
    Στη Λαµία σήµερα 22 Ιουνίου 2016, ηµέρα  Τετάρτη και  ώρα 10:30 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: 93993/205/16-
06-2016 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 πρακτικών συνεδριάσεως  στις  09/06/2016. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ιωάννης  ∆. Ταγκαλέγκας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των 
Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1402016» στη θέση ΄΄ΠΑΛΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ΄΄ του ∆ήµου 
Λαµιέων Π.Ε. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «∆ιαχείριση αστικών λυµάτων ∆.Κ. Αταλάντης – ∆.Κ. Λιβανατών 



– Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση αυτών µε την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης»  στο ∆ήµο 
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (α) 
Μονάδας παραγωγής λεβήτων  κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικών 
σωµάτων και ηλιακών θερµοσιφώνων, (β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 
20ΚW και (γ) Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση 
φυτικών ελαιών/ βιορευστών, ισχύος 100ΚW, της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ" στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, του ∆ήµου 
Αµφίκλειας - Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 
συνηµµένο Σ.∆.Α. για την εκµετάλλευση µεταλλείου χρωµίτη, έκτασης 
387.000 τ.µ στη θέση ΄΄ Μεταλλείο ΄΄ ∆.∆. Μεταλλείο ∆οµοκού,  Π.Ε. 
Φθιώτιδας, από τους κ.κ. Μπαράτη Απ, Μανακανάτα Ν.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 
10στρεµµάτων, δυναµικότητας 150 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Άγιος Βλάσιος 
Λιχάδας ΄΄ του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ 
ΦΕΙ∆Ω Α.Ε.΄΄, που προκύπτει από διάσπαση υφιστάµενης µονάδας και 
µετεγκατάσταση από τη θέση ΄΄ Τσάρκος ΄΄ Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / 
βιορευστών, ισχύος 1ΜW, του  ΄΄ ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΄΄ στη θέση « 
Αχλαδόκαµπος » της ∆Ε Αµφίκλειας του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, 
του  Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την 
µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,  δυναµικότητας  
230 τον/ έτος, έκτασης 20 στεµµάτων, από τη θέση  ΄΄ Ακρωτήριο 
Λάρµες ΄΄ Μαλεσίνας, στη θέση «νήσος Γάιδαρος» κόλπου Αταλάντης 
του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 



 
ΘΕΜΑ 10ο: 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. (ΕΞ 
ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: 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». (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: 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. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: 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. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Συµπληρωµατικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα  Κάστρο – 
Τραγάνα του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  



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  Αποστολόπουλος Κων/νος Π.Σ. ,  τακτικό µέλος 
3. κος  Κοντζιάς Ιωάννης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
4. κος  Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κα    Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ., Αναπληρωµατικό µέλος 
6. κος  Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
7. κος  Ευαγγελίου Παναγιώτης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 

 
Aπών:  Ο κος Κατσαγούνος Ευάγγελος, Π.Σ. , τακτικό µέλος, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από την κα Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ., 
Αναπληρωµατικό µέλος, καθώς επίσης ο κος Μελισσάρης Ιωάννης, 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ο κος Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. , 
τακτικό µέλος οι οποίοι και  δεν αντικαταστάθηκαν. 
  
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.. 
 
Παραβρέθηκαν επίσης: 
1.Εκπρόσωποι από ∆ήµο Στυλίδας η κα Φύκα Ιωάννα, επιστηµονική 
Σύµβουλος ∆ηµάρχου Στυλίδας και ο κος Ζήκας Θεόδωρος, εξωτερικός 
Συνεργάτης ∆ηµάρχου Στυλίδας. 
2. Από Εξωραϊστικό Σύλλογο Σκάλας Αταλάντης, ο Αντιπρόεδρος κος 
Ντόγανος και το µέλος ο κος Ευστάθιος Καφάσης.  
3. Από Εξωραϊστικό Σύλλογο Παλίρροιας  Αταλάντης, ο Πρόεδρος κος 
Γκανέτσος ∆ηµήτριος. 
4. Ο κος Ν. Μανακανάτας εκπρόσωπος από το Μεταλλείο ∆οµοκού. 
5.Ο κος Τσελέπης εκπρόσωπος από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.» . 
6.Ο κος Πάνος Θεόδωρος Π.Σ. 
  
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, 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  09/06/2016.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   51 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη τα κάτωθι : α) το υπ. αριθµ. πρωτ. 81281/730/27-05-2016 έγγραφο 
της Νοµικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) την 
τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος της κας Φύκα Ιωάννας, 
επιστηµονικής Συµβούλου ∆ηµάρχου Στυλίδας και του κου Ζήκα 
Θεόδωρου, εξωτερικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου Στυλίδας, γ) την 
τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος και τις παρατηρήσεις του 
µέλους της Επιτροπής κου  Γρεβενίτη Θωµά, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

κατά πλειοψηφία 
 

την έγκριση µε 6 ψήφους υπέρ  και 1 Λευκό (κου  Γρεβενίτη Θωµά) της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας για την «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Ζωνών 
και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» µε την προϋπόθεση να 
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έθεσε ο κος Γρεβενίτης Θωµάς: 
1. Είναι ένα κείµενο δοµηµένο καλά που καλύπτει σε θεωρητικό 
επίπεδο όλα τα θέµατα που αφορούν την αειφόρο χρήση των 
θαλασσών και παράκτιων περιοχών.  

∆ιαπιστώνω όµως ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 
θεωρητικές και όχι πρακτικές προσεγγίσεις, αντιφάσεις και έλλειψη στην 
διοίκηση της εταιρείας εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια ενδεικτικά 
αναφέρω ορισµένες διαπιστώσεις µου για τις οποίες οι συντάκτες των 
κειµένων να πρέπει να µας διευκρινίσουν στο προσεχές Π.Σ.  
2.  Για το πρωτόκολλο 

α) Στο άρθρο 4. Παρ. γ. «Οι ∆ιατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου δεν 
θίγουν αυστηρότερες διατάξεις……..»,  
- Να συµπεράνω ότι µπορούν να θιγούν ηπιότερες διατάξεις και πως; 
β)  Στο άρθρο 6. Παρ. µ., 
-Ολόκληρη η παράγραφος δεν γίνεται κατανοητή. 
γ) Στο άρθρο 7. Παρ. 1. «Τα συµβαλλόµενα µέρη επισπεύδουν τον 
θεσµικό συντονισµό………..», 
- Υπάρχει δυνατότητα µια Αστική ΜΚΕ να συντονίσει θεσµούς όταν η 
εµπειρία διδάσκει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν συντονίζονται ούτε από 
την συντεταγµένη πολιτεία και µε ποιο τρόπο; 
δ) Στο άρθρο 15. Παρ. 3., «Για τον σκοπό αυτό δύναται να ιδρύουν ή να 
υποστηρίζουν ειδικευµένα ερευνητικά κέντρα …» , 
- Το να υποστηρίξουν το κατανοώ, να ιδρύουν όµως τέτοια κέντρα είναι 
µάλλον ουτοπία.   

3. Για το καταστατικό 



α)Στο άρθρο 11., παρ. 4, «Γενική Συνέλευση», 
- Η τροποποίηση του καταστατικού µπορεί να γίνει  µε απαρτία του ½ 
των µελών και πλειοψηφία των ¾ δηλαδή ½ Χ ¾ =  3/8 του συνόλου των 
µελών, τουτέστιν µειοψηφία!!! 
 β) Στο άρθρο 13. Παρ. δ., 
-Να τονιστεί  ότι η διαγραφή µέλους γίνεται όταν το ∆.Σ. βρίσκεται σε 
ολοµέλεια και ψηφίζουν τα 2/3 υπέρ της διαγραφής. 
γ) Στο άρθρο 14. Παρ. γ. και άρθρο 16. Παρ. δ., 
-Προβλέπεται ο ∆ιαχειριστής – Πρόεδρος µε τον ταµία να ανοίγουν 
λογαριασµούς, εισπράττουν και πληρώνουν και πουθενά στο κείµενο 
δεν αναφέρεται σχετική απόφαση του ∆.Σ.  
δ) Στο άρθρο 16.,παρ α. & β.,   
- Ο ταµίας δεν µπορεί να τηρεί λογιστικά βιβλία και ταµείο συγχρόνως, 
είναι θέµα εσωτερικού ελέγχου. 
ε) Στο άρθρο 17., 
-Ο Γενικός ∆ιευθυντής δεν φέρει καµία ευθύνη για τα οικονοµικά και την 
διαχείριση της εταιρείας; 
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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) σταθµού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
1402016» στη θέση ΄΄ΠΑΛΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ΄΄ του ∆ήµου Λαµιέων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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) του 
έργου: «∆ιαχείριση αστικών λυµάτων ∆.Κ. Αταλάντης – ∆.Κ. Λιβανατών – 
Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση αυτών µε την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης»  στο ∆ήµο 
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, 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 µε 6 ψήφους υπέρ  και ένα (1) λευκό (κου Γρεβενίτη Θωµά) 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (α) Μονάδας 
παραγωγής λεβήτων  κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικών σωµάτων και 
ηλιακών θερµοσιφώνων, (β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 20ΚW και (γ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαιών/ 
βιορευστών, ισχύος 100ΚW, της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ" 
στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, του ∆ήµου Αµφίκλειας - Ελάτειας, του 
Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης της 
υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   55   
 
 

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 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 
συνηµµένο Σ.∆.Α. για την εκµετάλλευση µεταλλείου χρωµίτη, έκτασης 
387.000 τ.µ στη θέση ΄΄ Μεταλλείο ΄΄ ∆.∆. Μεταλλείο ∆οµοκού,  Π.Ε. 
Φθιώτιδας, από τους κ.κ. Μπαράτη Απ, Μανακανάτα Ν., σύµφωνα µε 
τις προϋποθέσεις της εισήγησης 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 

οµόφωνα 
 



την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 
10στρεµµάτων, δυναµικότητας 150 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Άγιος Βλάσιος 
Λιχάδας ΄΄ του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ 
ΦΕΙ∆Ω Α.Ε.΄΄, που προκύπτει από διάσπαση υφιστάµενης µονάδας και 
µετεγκατάσταση από τη θέση ΄΄ Τσάρκος ΄΄ Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, 
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, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθµού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / 
βιορευστών, ισχύος 1ΜW, του  ΄΄ ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΄΄ στη θέση « 
Αχλαδόκαµπος » της ∆Ε Αµφίκλειας του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, 
του  Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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, καθώς και α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6928/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 
11-16/4/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε 
την αριθµ. 11/139/2011 Απόφαση του, γ) το υπ. αριθµ. 29-27/12/2011 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 
29/489/2011 Απόφαση του, δ) το υπ. αριθµ. 10-30/6/2015 Πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 10/125/2015 
Απόφαση του, ε) το υπ. αριθµ. 1-19/1/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 1/16/2016 Απόφαση του, 
στ)το  υπ. αριθµ. 993/21-6-2016 έγγραφο του Συλλόγου για την 
προστασία του περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας 
Φθιώτιδας καθώς επίσης και τις τοποθετήσεις επί του θέµατος των : 
1. του κου Ντόγανου, Αντιπρόεδρου και του Ευστάθιου Καφάση, 
µέλους του Εξωραϊστικού Συλλόγου Σκάλας Αταλάντης, 
2. του κου Γκανέτσου ∆ηµήτριου, Προέδρου του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Παλίρροιας  Αταλάντης και 
3. του κου Τσελέπη ιδιοκτήτη της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.», τα  οποία αποτελούν 



αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για  την µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,  
δυναµικότητας  230 τον/ έτος, έκτασης 20 στεµµάτων, από τη θέση  
΄΄Ακρωτήριο Λάρµες΄΄ Μαλεσίνας, στη θέση «νήσος Γάιδαρος» κόλπου 
Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ 
Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.», για τη λήψη 
περισσότερων στοιχείων.  
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ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Aνάπτυξης Π.Ε. 
Βοιωτίας  κου Χαρ. Ρουσέτη και  το υπ. αριθµ. πρωτ. 7/4-5-2016 
απόσπασµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τανάγρας , τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της 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, 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, καθώς και α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6928/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 
11-16/4/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε 
την αριθµ. 11/139/2011 Απόφαση του, γ) το υπ. αριθµ. 29-27/12/2011 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 
29/489/2011 Απόφαση του, δ) το υπ. αριθµ. 10-30/6/2015 Πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 10/125/2015 
Απόφαση του, ε) το υπ. αριθµ. 1-19/1/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 1/16/2016 Απόφαση του, 
στ) το υπ. αριθµ. 15-24/10/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού 



Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 15/273/2013 Απόφαση του,  τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της έγκρισης 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 τη λήψη περισσότερων 
στοιχείων.  
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ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς το υπ. αριθµ. 7/4-5-2016 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τανάγρας, τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

 
οµόφωνα 

 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(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, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή,  καθώς το υπ. αριθµ. 7/4-5-2016 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τανάγρας, τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 



 
οµόφωνα 

 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(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, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
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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 α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6937/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 3-
30/3/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την 
αριθµ. 3/65/2015 Απόφαση του, τα  οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 
αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην 
περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα  Κάστρο – Τραγάνα του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της εισήγησης 
της υπηρεσίας. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  13:00 µ.µ. 

και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 

 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

    Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης    Αποστολόπουλος Κων/νος    Κονταξή Χαρίκλεια 
 
 

                             Κοντζιάς Ιωάννης 
 



 
                             Αναστασίου Γεώργιος 
 

                                    
                                        Καλαντζή Αικατερίνη  
 
 
                                        Γρεβενίτης Θωµάς 
 
 
                                      Ευαγγελίου Παναγιώτης 



 
  

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  
 

22ης IOYNIOY 2016 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  6 
 
    Στη Λαµία σήµερα 22 Ιουνίου 2016, ηµέρα  Τετάρτη και  ώρα 10:30 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: 93993/205/16-
06-2016 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 πρακτικών συνεδριάσεως  στις  09/06/2016. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ιωάννης  ∆. Ταγκαλέγκας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των 
Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1402016» στη θέση ΄΄ΠΑΛΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ΄΄ του ∆ήµου 
Λαµιέων Π.Ε. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : «∆ιαχείριση αστικών λυµάτων ∆.Κ. Αταλάντης – ∆.Κ. Λιβανατών 



– Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση αυτών µε την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης»  στο ∆ήµο 
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (α) 
Μονάδας παραγωγής λεβήτων  κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικών 
σωµάτων και ηλιακών θερµοσιφώνων, (β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 
20ΚW και (γ) Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση 
φυτικών ελαιών/ βιορευστών, ισχύος 100ΚW, της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ" στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, του ∆ήµου 
Αµφίκλειας - Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 
συνηµµένο Σ.∆.Α. για την εκµετάλλευση µεταλλείου χρωµίτη, έκτασης 
387.000 τ.µ στη θέση ΄΄ Μεταλλείο ΄΄ ∆.∆. Μεταλλείο ∆οµοκού,  Π.Ε. 
Φθιώτιδας, από τους κ.κ. Μπαράτη Απ, Μανακανάτα Ν.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 
10στρεµµάτων, δυναµικότητας 150 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Άγιος Βλάσιος 
Λιχάδας ΄΄ του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ 
ΦΕΙ∆Ω Α.Ε.΄΄, που προκύπτει από διάσπαση υφιστάµενης µονάδας και 
µετεγκατάσταση από τη θέση ΄΄ Τσάρκος ΄΄ Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / 
βιορευστών, ισχύος 1ΜW, του  ΄΄ ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΄΄ στη θέση « 
Αχλαδόκαµπος » της ∆Ε Αµφίκλειας του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, 
του  Ν. Φθιώτιδας. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για  την 
µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,  δυναµικότητας  
230 τον/ έτος, έκτασης 20 στεµµάτων, από τη θέση  ΄΄ Ακρωτήριο 
Λάρµες ΄΄ Μαλεσίνας, στη θέση «νήσος Γάιδαρος» κόλπου Αταλάντης 
του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 



 
ΘΕΜΑ 10ο: 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. (ΕΞ 
ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: 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». (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: 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. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: 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. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Συµπληρωµατικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα  Κάστρο – 
Τραγάνα του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)  



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  Αποστολόπουλος Κων/νος Π.Σ. ,  τακτικό µέλος 
3. κος  Κοντζιάς Ιωάννης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
4. κος  Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κα    Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ., Αναπληρωµατικό µέλος 
6. κος  Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
7. κος  Ευαγγελίου Παναγιώτης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 

 
Aπών:  Ο κος Κατσαγούνος Ευάγγελος, Π.Σ. , τακτικό µέλος, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από την κα Καλαντζή Αικατερίνη, Π.Σ., 
Αναπληρωµατικό µέλος, καθώς επίσης ο κος Μελισσάρης Ιωάννης, 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ο κος Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. , 
τακτικό µέλος οι οποίοι και  δεν αντικαταστάθηκαν. 
  
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.. 
 
Παραβρέθηκαν επίσης: 
1.Εκπρόσωποι από ∆ήµο Στυλίδας η κα Φύκα Ιωάννα, επιστηµονική 
Σύµβουλος ∆ηµάρχου Στυλίδας και ο κος Ζήκας Θεόδωρος, εξωτερικός 
Συνεργάτης ∆ηµάρχου Στυλίδας. 
2. Από Εξωραϊστικό Σύλλογο Σκάλας Αταλάντης, ο Αντιπρόεδρος κος 
Ντόγανος και το µέλος ο κος Ευστάθιος Καφάσης.  
3. Από Εξωραϊστικό Σύλλογο Παλίρροιας  Αταλάντης, ο Πρόεδρος κος 
Γκανέτσος ∆ηµήτριος. 
4. Ο κος Ν. Μανακανάτας εκπρόσωπος από το Μεταλλείο ∆οµοκού. 
5.Ο κος Τσελέπης εκπρόσωπος από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.» . 
6.Ο κος Πάνος Θεόδωρος Π.Σ. 
  
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Κονταξή Χαρίκλεια, 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  09/06/2016.  
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ΘΕΜΑ 2ο : Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη τα κάτωθι : α) το υπ. αριθµ. πρωτ. 81281/730/27-05-2016 έγγραφο 
της Νοµικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) την 
τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος της κας Φύκα Ιωάννας, 
επιστηµονικής Συµβούλου ∆ηµάρχου Στυλίδας και του κου Ζήκα 
Θεόδωρου, εξωτερικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου Στυλίδας, γ) την 
τοποθέτηση των απόψεων επί του θέµατος και τις παρατηρήσεις του 
µέλους της Επιτροπής κου  Γρεβενίτη Θωµά, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

κατά πλειοψηφία 
 

την έγκριση µε 6 ψήφους υπέρ  και 1 Λευκό (κου  Γρεβενίτη Θωµά) της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας για την «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Ζωνών 
και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» µε την προϋπόθεση να 
ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έθεσε ο κος Γρεβενίτης Θωµάς: 
1. Είναι ένα κείµενο δοµηµένο καλά που καλύπτει σε θεωρητικό 
επίπεδο όλα τα θέµατα που αφορούν την αειφόρο χρήση των 
θαλασσών και παράκτιων περιοχών.  

∆ιαπιστώνω όµως ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 
θεωρητικές και όχι πρακτικές προσεγγίσεις, αντιφάσεις και έλλειψη στην 
διοίκηση της εταιρείας εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια ενδεικτικά 
αναφέρω ορισµένες διαπιστώσεις µου για τις οποίες οι συντάκτες των 
κειµένων να πρέπει να µας διευκρινίσουν στο προσεχές Π.Σ.  
2.  Για το πρωτόκολλο 

α) Στο άρθρο 4. Παρ. γ. «Οι ∆ιατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου δεν 
θίγουν αυστηρότερες διατάξεις……..»,  
- Να συµπεράνω ότι µπορούν να θιγούν ηπιότερες διατάξεις και πως; 
β)  Στο άρθρο 6. Παρ. µ., 
-Ολόκληρη η παράγραφος δεν γίνεται κατανοητή. 
γ) Στο άρθρο 7. Παρ. 1. «Τα συµβαλλόµενα µέρη επισπεύδουν τον 
θεσµικό συντονισµό………..», 
- Υπάρχει δυνατότητα µια Αστική ΜΚΕ να συντονίσει θεσµούς όταν η 
εµπειρία διδάσκει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν συντονίζονται ούτε από 
την συντεταγµένη πολιτεία και µε ποιο τρόπο; 
δ) Στο άρθρο 15. Παρ. 3., «Για τον σκοπό αυτό δύναται να ιδρύουν ή να 
υποστηρίζουν ειδικευµένα ερευνητικά κέντρα …» , 
- Το να υποστηρίξουν το κατανοώ, να ιδρύουν όµως τέτοια κέντρα είναι 
µάλλον ουτοπία.   

3. Για το καταστατικό 



α)Στο άρθρο 11., παρ. 4, «Γενική Συνέλευση», 
- Η τροποποίηση του καταστατικού µπορεί να γίνει  µε απαρτία του ½ 
των µελών και πλειοψηφία των ¾ δηλαδή ½ Χ ¾ =  3/8 του συνόλου των 
µελών, τουτέστιν µειοψηφία!!! 
 β) Στο άρθρο 13. Παρ. δ., 
-Να τονιστεί  ότι η διαγραφή µέλους γίνεται όταν το ∆.Σ. βρίσκεται σε 
ολοµέλεια και ψηφίζουν τα 2/3 υπέρ της διαγραφής. 
γ) Στο άρθρο 14. Παρ. γ. και άρθρο 16. Παρ. δ., 
-Προβλέπεται ο ∆ιαχειριστής – Πρόεδρος µε τον ταµία να ανοίγουν 
λογαριασµούς, εισπράττουν και πληρώνουν και πουθενά στο κείµενο 
δεν αναφέρεται σχετική απόφαση του ∆.Σ.  
δ) Στο άρθρο 16.,παρ α. & β.,   
- Ο ταµίας δεν µπορεί να τηρεί λογιστικά βιβλία και ταµείο συγχρόνως, 
είναι θέµα εσωτερικού ελέγχου. 
ε) Στο άρθρο 17., 
-Ο Γενικός ∆ιευθυντής δεν φέρει καµία ευθύνη για τα οικονοµικά και την 
διαχείριση της εταιρείας; 
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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) σταθµού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE µε κωδικό  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
1402016» στη θέση ΄΄ΠΑΛΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ΄΄ του ∆ήµου Λαµιέων Π.Ε. 
Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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) του 
έργου: «∆ιαχείριση αστικών λυµάτων ∆.Κ. Αταλάντης – ∆.Κ. Λιβανατών – 
Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση αυτών µε την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης»  στο ∆ήµο 
Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, 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 µε 6 ψήφους υπέρ  και ένα (1) λευκό (κου Γρεβενίτη Θωµά) 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (α) Μονάδας 
παραγωγής λεβήτων  κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικών σωµάτων και 
ηλιακών θερµοσιφώνων, (β) Φωτοβολταϊκού σταθµού 20ΚW και (γ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαιών/ 
βιορευστών, ισχύος 100ΚW, της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ" 
στο 2ο χλµ. Αµφίκλειας – Λαµίας, του ∆ήµου Αµφίκλειας - Ελάτειας, του 
Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της εισήγησης 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 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 
συνηµµένο Σ.∆.Α. για την εκµετάλλευση µεταλλείου χρωµίτη, έκτασης 
387.000 τ.µ στη θέση ΄΄ Μεταλλείο ΄΄ ∆.∆. Μεταλλείο ∆οµοκού,  Π.Ε. 
Φθιώτιδας, από τους κ.κ. Μπαράτη Απ, Μανακανάτα Ν., σύµφωνα µε 
τις προϋποθέσεις της εισήγησης 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 

οµόφωνα 
 



την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
ίδρυση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 
10στρεµµάτων, δυναµικότητας 150 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Άγιος Βλάσιος 
Λιχάδας ΄΄ του ∆ήµου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ 
ΦΕΙ∆Ω Α.Ε.΄΄, που προκύπτει από διάσπαση υφιστάµενης µονάδας και 
µετεγκατάσταση από τη θέση ΄΄ Τσάρκος ΄΄ Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   57   
 

 
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 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθµού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / 
βιορευστών, ισχύος 1ΜW, του  ΄΄ ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΄΄ στη θέση « 
Αχλαδόκαµπος » της ∆Ε Αµφίκλειας του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, 
του  Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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, καθώς και α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6928/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 
11-16/4/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε 
την αριθµ. 11/139/2011 Απόφαση του, γ) το υπ. αριθµ. 29-27/12/2011 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 
29/489/2011 Απόφαση του, δ) το υπ. αριθµ. 10-30/6/2015 Πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 10/125/2015 
Απόφαση του, ε) το υπ. αριθµ. 1-19/1/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 1/16/2016 Απόφαση του, 
στ)το  υπ. αριθµ. 993/21-6-2016 έγγραφο του Συλλόγου για την 
προστασία του περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας 
Φθιώτιδας καθώς επίσης και τις τοποθετήσεις επί του θέµατος των : 
1. του κου Ντόγανου, Αντιπρόεδρου και του Ευστάθιου Καφάση, 
µέλους του Εξωραϊστικού Συλλόγου Σκάλας Αταλάντης, 
2. του κου Γκανέτσου ∆ηµήτριου, Προέδρου του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Παλίρροιας  Αταλάντης και 
3. του κου Τσελέπη ιδιοκτήτη της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.», τα  οποία αποτελούν 



αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για  την µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας,  
δυναµικότητας  230 τον/ έτος, έκτασης 20 στεµµάτων, από τη θέση  
΄΄Ακρωτήριο Λάρµες΄΄ Μαλεσίνας, στη θέση «νήσος Γάιδαρος» κόλπου 
Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας « ΙΩΑΝΝΗΣ 
Κ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΟΕΜΠΟΡΙΑ  Α.Ε.», για τη λήψη 
περισσότερων στοιχείων.  
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ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Aνάπτυξης Π.Ε. 
Βοιωτίας  κου Χαρ. Ρουσέτη και  το υπ. αριθµ. πρωτ. 7/4-5-2016 
απόσπασµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τανάγρας , τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της 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, 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, καθώς και α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6928/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 
11-16/4/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε 
την αριθµ. 11/139/2011 Απόφαση του, γ) το υπ. αριθµ. 29-27/12/2011 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 
29/489/2011 Απόφαση του, δ) το υπ. αριθµ. 10-30/6/2015 Πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 10/125/2015 
Απόφαση του, ε) το υπ. αριθµ. 1-19/1/2016 Πρακτικό Συνεδρίασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 1/16/2016 Απόφαση του, 
στ) το υπ. αριθµ. 15-24/10/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού 



Συµβουλίου Λοκρών µε την αριθµ. 15/273/2013 Απόφαση του,  τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της έγκρισης 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 τη λήψη περισσότερων 
στοιχείων.  
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ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς το υπ. αριθµ. 7/4-5-2016 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τανάγρας, τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 

 
οµόφωνα 

 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(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, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή,  καθώς το υπ. αριθµ. 7/4-5-2016 
Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Τανάγρας, τα  
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 



 
οµόφωνα 

 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
(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, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
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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 α) το υπ. αριθµ. 
πρωτ. 6937/21-06-2016 έγγραφο του ∆ήµου  Λοκρών, β) το υπ. αριθµ. 3-
30/3/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών µε την 
αριθµ. 3/65/2015 Απόφαση του, τα  οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 
αφορά στον Σταθµού Εξυπηρέτησης  Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην 
περιοχή Μαρτίνου, στο τµήµα  Κάστρο – Τραγάνα του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της εισήγησης 
της υπηρεσίας. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  13:00 µ.µ. 

και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 

 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

    Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης    Αποστολόπουλος Κων/νος    Κονταξή Χαρίκλεια 
 
 

                             Κοντζιάς Ιωάννης 
 



 
                             Αναστασίου Γεώργιος 
 

                                    
                                        Καλαντζή Αικατερίνη  
 
 
                                        Γρεβενίτης Θωµάς 
 
 
                                      Ευαγγελίου Παναγιώτης 


