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Στη Λαμία σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
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 (ΑΔΑ : 7ΣΨΚ7ΛΗ-Δ3Η) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου της Περιφερειακής
Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
καθώς και μετά από την αριθμ. Πρωτ: 203795/295/18-09-2017 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 12/07/2017.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας.



ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ( ΣΧΟΟΑΠ)
Δήμου Παρνασσού της Π.Ε. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
αντιπλημμυρική προστασία του δρόμου Μεσοχώρια – Λιμνιώνας στο Δήμο
Καρύστου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: ΄΄ Βελτίωση της Ε.Ο. 77 στο τμήμα Ψαχνά – Προκόπι ΄΄ στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου,
δυναμικότητας 62 κλινών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. », στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου,
δυναμικότητας 55 κλινών με την επωνυμία «Ειρήνη », ιδιοκτησίας του
Χρυσόστομου Πήττα στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
λειτουργία του υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου,



δυναμικότητας 27 κλινών με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ », ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΄΄ Τσαριτσανιώτη Θεοδώρα & Δέσποινα Ε.Π.Ε. ΄΄ στα Λουτρά
Αιδηψού Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A.
«2422311 ΑΓΡΑΦΑ» που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του οικισμού
Άγραφα του Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242
2917 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ »που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του
οικισμού Ακρωτηρίου του Δήμου Καρύστου.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας ΄΄ WIND΄΄ , K.A
«ΑΓΟΡΓΙΑΝΗ 12006170 » που είναι εγκατεστημένος στη θέση Πρ. Ηλίας, Τ.Κ.
Επταλόφου του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
λατομείου μαρμάρων της ΜΑΡΑΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «ΠΟΡΤΑ» ΤΚ
Θίσβης ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
επέκταση (από 10 σε 20 στρέμματα) και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης
οστρακοκαλλιέργειας του Δημητρίου Γιαννόπουλου στη θέση ΄΄ Παραλία
Μώλου ΄΄ Μαλιακού Κόλπου.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
δραστηριότητας παραγωγής και συσκευασίας χημικών προϊόντων και
απορρυπαντικών της εταιρείας «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ» που
λειτουργεί στη θέση ΄΄Παχύ Καμίνια΄΄, Δ.Δ. Στεφάνης, Δήμου Τανάγρας Ν.
Βοιωτία.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Ρουσσέτης
Χαράλαμπος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 74.500 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ε.Ε ΄΄, με ενοικιαστή την Κα Βασιλική Κόλλια,
στη θέση ΄΄ Ρουθούνια ΄΄, Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου του Δήμου
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
επέκταση πλωτής μονάδας πάχυνσης κατά 10 στρέμματα (από 30
στρέμματα σε 40 στρέμματα), με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας,
υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης, στη θέση «Βαθειά Λιμάνια», Δ.Ε.
Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδας Νομού Φωκίδας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.



ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της
εταιρείας «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄ΠΟΛΥΡΕΜΑ-
ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ΄΄ Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της
εταιρείας «ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ ΄΄ Δ.Ε.
Στυραίων του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/βιορευστών,
ισχύος 500 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΛΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΄΄ στη θέση ΄΄
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ΄΄, της ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας,
του Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
μηχανολογικό εκσυγχρονισμό / επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής
προϊόντων έλασης αλουμινίου της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», που λειτουργεί
στο 61ο χιλ. Αθηνών - Λαμίας στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Ρουσσέτης
Χαράλαμπος.

Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν :

1. κος Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης , ως Πρόεδρος
2. κος Μελισσάρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος



3. κος Κυρίτσης Δημήτριος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
4. κα Καλαντζή Αικατερίνη , Π.Σ. , τακτικό μέλος
5. κα Αραβαντινού Πέγκυ , Π.Σ. , τακτικό μέλος
6. κος Κελαιδίτης Γεώργιος , Π.Σ., τακτικό μέλος
7. κα Ντούρου Ιωάννα - Σοφία, Π.Σ. , τακτικό μέλος
8. κος Γεωργούλης Αδαμάντιος Π.Σ. , τακτικό μέλος

Aπών: To τακτικό μέλος της επιτροπής κος Παπαχριστοδούλου Σπύρος, ο
οποίος και δεν αντικαταστάθηκε.

Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η Αλεξοπούλου Δέσποινα, υπάλληλος
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών 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 με το από
25/09/2017 έγγραφό της κατέθεσε προς την επιτροπή τα παρακάτω
θέματα και ζήτησε από τον πρόεδρο να σχολιασθούν και να δοθούν
στοιχεία:

Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε θέσει προ ημερήσιας διάταξης
ορισμένα ζητήματα στα οποία δεν μας απαντήσατε.

Η ΛΑΪΚΉ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ, θέλοντας να συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη
επεξεργασία του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος, από
πλευράς Περιφερειακού Συμβουλίου, προτείνει :



1. Να γίνει ειδική συζήτηση για το που βρίσκεται ο περιφερειακός

επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων και ποιές

είναι οι προοπτικές υλοποίησης του.

2. Να εξετασθεί, επίσης η εξέλιξη της ανακύκλωσης τα τελευταία 5

χρόνια. Να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών που

καταβλήθηκαν και φυσικά η σχέση σύμμεικτων και ανακυκλούμενων

απορριμμάτων.

3. Να συζητηθεί πρόγραμμα ελέγχων σε μεγάλες μονάδες της περιοχής

των Οινοφύτων, από ελεγκτές περιβάλλοντος παρουσία

διακομματικής αντιπροσωπείας.

*********************
Παρακαλούμε επίσης να μας δοθούν στοιχεία :

 Για το τι μελέτες ανατέθηκαν σχετικά με το περιβάλλον το 2016 και

2017.

 Ποιοί και πόσοι σύμβουλοι προσλήφθηκαν.

 Πόσοι, έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν τα συγκεκριμένα

αποτελέσματα τους.

****************************
Επίσης υποβάλαμε για ενημέρωση και σχετική συζήτηση στην επιτροπή δύο
έγγραφα…..
1. ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

2. Για την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να

περιορισθεί η παραπέρα ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στον

κόλπο της Λάρυμνας, που είναι παραγωγικά κορεσμένος και

περιβαλλοντικά επιβαρυμένος.



Ζητάμε να μας προσδιορίσετε πότε θα τα συζητήσουμε συγκεκριμένα.

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

oμόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης στης 12/07/2017.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 65

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθησαν ο κος Ιωάννης
Γεωργίου Αντιδήμαρχος του Δήμου Δελφών καθώς και ο κος Θεόδωρος
Καραπανάγου υπάλληλος του Δήμου Δελφών, ο οποίος τοποθετήθηκε επί
του θέματος.
ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/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 (ΣΜΠΕ) του
Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ( ΣΧΟΟΑΠ)
Δήμου Παρνασσού της Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας. Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Η παρούσα Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί με σκοπό την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για Δημοτικής
Ενότητας Παρνασσού του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας…..
Παρότι δεν έχουν εκφραστεί παράπονα κατοίκων της περιοχή….. Επειδή δεν
υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη γνώμη του δασαρχείου για τον
χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά της περιοχής που εντάσσεται στο
σχέδιο…. Προτείνουμε να αναβληθεί η συζήτηση του και να επανέλθει



συνοδευόμενο από υπεύθυνη συγκεκριμένη γνωμοδότηση του δασαρχείου.
Μετά τη διαβεβαίωση της υπηρεσίας και του κ. Αντιπεριφερειάρχη ότι
υπάρχει το σχετικό έγγραφο, θα θέλαμε να μας κοινοποιηθεί ώστε να
θεωρηθεί θετική η ψήφος μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 66

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

oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
αντιπλημμυρική προστασία του δρόμου Μεσοχώρια – Λιμνιώνας στο Δήμο
Καρύστου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Η κα
Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος από την
παραλία Λιμνιώνα προς τα Μεσοχώρια παρουσιάζει σπηλαιώσεις κάτω από
τον τάπητα κυκλοφορίας σε μήκος 250μ κατά το οποίο διέρχεται
παράλληλα σε ρέμα το οποίο χύνεται στον όρμο Μεσοχωρίων. Οι
σπηλαιώσεις οφείλονται στη διάβρωση της βόρειας κοίτης λόγω αστοχίας
των χωμάτινων πρανών κατά θέσεις όπου τα πρανή δεν είναι
επενδεδυμένα με σκυρόδεμα. Τα προβλεπόμενα έργα – εργασίες είναι
χρήσιμα και αναγκαία.
ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 67

ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α) την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β)τη με αριθμ. 130/ 2017 απόφαση του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει



oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ΄΄
Βελτίωση της Ε.Ο. 77 στο τμήμα Ψαχνά – Προκόπι ΄΄ στο Ν. Ευβοίας ,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Το έργο αφορά την βελτίωση-διαπλάτυνση (κατασκευή πρόσθετης λωρίδας
κυκλοφορίας) τμημάτων της Ε.Ο. υπ. αριθ. 77 στο τμήμα από την
διασταύρωση της Ε.Ο. 77 με την επαρχιακή Οδό Ψαχνών – Πολιτικών –
Νεροτριβιάς, έως τα όρια μεταξύ του οικισμού Παγώντα και του οικισμού
Προκόπι.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις – βελτιώσεις πραγματοποιούνται στο
μεγαλύτερο μέρος τους εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Διρφύων -
Μεσσαπίων, ενώ κατά ένα μικρότερο τμήμα εντός του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγ. Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κρίνονται ιδιαίτερα αναγκαίες.
ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 68

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

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας. Ντούρου ) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του
υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου, δυναμικότητας 62
κλινών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », στα Λουτρά
Αιδηψού Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Η κα
Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:



1. Σύμφωνα με την κρινόμενη μελέτη «Τα λύματα του

υδροθεραπευτηρίου ,που υπολογίζονται γύρω στα 50m3/ ημέρα,

οδηγούνται στο Δίκτυο Ιαματικών του Δήμου το οποίο υφίσταται

από το 1936, που όμως δεν είναι χαρτογραφημένο και σε γνώση της

υπηρεσίας.

2. Δεν περιγράφονται, στην μελέτη, οι εγκαταστάσεις του

υδροθεραπευτηρίου η προέλευση του ιαματικού (πηγή ), η τυχόν

επεξεργασία των ιαματικών μετά από χρήση στις εν λόγω

εγκαταστάσεις, ο τρόπος διάθεσης αυτών στο εν λόγω δίκτυο, αλλά

και ο τελικός αποδέκτης των ιαματικών.

3. Δεν αναφέρεται, επίσης, από πού προέρχεται το νερό που

χρησιμοποιείται στην κολυμβητική δεξαμενή που διαθέτει το

ξενοδοχείο. ….Αν προέρχεται από το δίκτυο, αν είναι ιαματικό η αν

γίνεται συνδυασμός αυτών.

Για αυτούς τους πολύ συγκεκριμένου λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 69

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

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας. Ντούρου ) με την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του
υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου, δυναμικότητας 55
κλινών με την επωνυμία «Ειρήνη », ιδιοκτησίας του Χρυσόστομου Πήττα
στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:



1. Στην μελέτη αναφέρεται ότι «Τα λύματα του υδροθεραπευτηρίου

οδηγούνται στο Δίκτυο Ιαματικών του Δήμου το οποίο υφίσταται

από το 1936……To εν λόγω δίκτυο ιαματικών δεν είναι

χαρτογραφημένο και σε γνώση της υπηρεσίας .

2. Δεν περιγράφονται οι εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου η

προέλευση του ιαματικού (πηγή ), η τυχόν επεξεργασία των

ιαματικών μετά από χρήση στις εν λόγω εγκαταστάσεις, ο τρόπος

διάθεσης αυτών στο δίκτυο, αλλά και ο τελικός αποδέκτης των

ιαματικών.

3. Στην μελέτη δεν αναφέρεται από πού προέρχεται το νερό που

χρησιμοποιείται στις κολυμβητικές δεξαμενές που διαθέτει το

ξενοδοχείο. Αν προέρχεται από το δίκτυο, αν είναι ιαματικό η αν

γίνεται συνδυασμός αυτών.

4. Ενώ στην μελέτη αναγράφεται πως «……..οι ποσότητες αποβλήτων

που παράγονται από όλες τις λειτουργίες (δωμάτια, πισίνες,

μαγειρεία, κοινόχρηστοι χώροι) …………….οδηγούνται σε στεγανό

βόθρο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα απομακρύνονται με

βυτιοφόρα αυτοκίνητα ακαθάρτων…….» Στα συνημμένα σχέδια δεν

αποτυπώνεται εγκαταστάσεις αποχέτευσης (π.χ. βόθρος ).

Για αυτούς τους πολύ συγκεκριμένου λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 70

ΘΕΜΑ 7ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία



με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας. Ντούρου ) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του
υφιστάμενου Ξενοδοχείου 2* - Υδροθεραπευτηρίου, δυναμικότητας 27
κλινών με την επωνυμία «ΙΛΙΟΝ », ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄
Τσαριτσανιώτη Θεοδώρα & Δέσποινα Ε.Π.Ε. ΄΄ στα Λουτρά Αιδηψού Ν.
Ευβοίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Η κα Ντούρου Σοφία
δήλωσε ότι:

1. Στην μελέτη αναφέρεται ότι «Τα λύματα του υδροθεραπευτηρίου

οδηγούνται στο Δίκτυο Ιαματικών του Δήμου το οποίο υφίσταται

από το 1936……To εν λόγω δίκτυο ιαματικών δεν είναι

χαρτογραφημένο και σε γνώση της υπηρεσίας .

2. Δεν είναι σαφές το ποιος είναι ο αποδέκτης της διάθεσης των

λυμάτων.

3. Οι εκροές από τους λουτήρες, μέσω του Θερμοποτάμου και χωρίς

καμιά επεξεργασία πηγαίνουν στην θάλασσα.

Για αυτούς τους πολύ συγκεκριμένου λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 71

ΘΕΜΑ 8ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/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) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A.
«2422311 ΑΓΡΑΦΑ» που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του οικισμού
Άγραφα του Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας η κα Ντούρου Σοφία
δήλωσε ότι: Μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία , που είναι ευθύνη και υποχρέωση



του κράτους παραχωρήθηκε και υλοποιείται από Α.Ε, στα πλαίσια ης
πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων.
Από θέση αρχών ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την διαδικασία κρίσης της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 72

ΘΕΜΑ 9ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/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) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242
2917 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ »που πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του
οικισμού Ακρωτηρίου του Δήμου Καρύστου. Κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας η κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Μια πολύ χρήσιμη
υπηρεσία , που είναι ευθύνη και υποχρέωση του κράτους παραχωρήθηκε
και υλοποιείται από Α.Ε, στα πλαίσια ης πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων.
Από θέση αρχών ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την διαδικασία κρίσης της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 73

ΘΕΜΑ 10ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/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) κέντρου
εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας ΄΄ WIND΄΄ , K.A



«ΑΓΟΡΓΙΑΝΗ 12006170 » που είναι εγκατεστημένος στη θέση Πρ. Ηλίας, Τ.Κ.
Επταλόφου του Δήμου Δελφών. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας η κα
Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία , που είναι ευθύνη
και υποχρέωση του κράτους παραχωρήθηκε και υλοποιείται από Α.Ε, στα
πλαίσια ης πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων.
Από θέση αρχών ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την διαδικασία κρίσης της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 74

ΘΕΜΑ 11ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α)την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) το με αριθμ. πρωτ: 20913/22-09-2017
έγγραφο του Δήμου Θηβαίων για αναβολή συζήτησης του θέματος, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου
μαρμάρων της ΜΑΡΑΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «ΠΟΡΤΑ» ΤΚ Θίσβης ΔΕ
Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου
Θηβαίων.
Η κα. Ντούρου τόνισε ότι: Σύμφωνα και με αίτημα του Δήμου Θηβαίων….
Ζητάμε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 75

Κατά τη συζήτηση του θέματος το μέλος της επιτροπής κα Ντούρου Σοφία,
ζήτησε την αναβολή της συζήτησης Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση (από 10 σε 20 στρέμματα) και
εκσυγχρονισμό υφιστάμενης οστρακοκαλλιέργειας του Δημητρίου
Γιαννόπουλου στη θέση ΄΄ Παραλία Μώλου ΄΄ Μαλιακού Κόλπου για τη λήψη



σχετικής απόφασης από το Δήμο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου και τη
γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος της επιτροπής κος Ταγκαλέγκας
Ιωάννης, ο οποίος διαφώνησε με την αναβολή και ζήτησε να τεθεί σε
ψηφοφορία η πρόταση της κας Ντούρου Σοφίας.

ΘΕΜΑ 1ο - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Απόφαση της επιτροπής για την
αναβολή της συζήτησης, Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για την επέκταση (από 10 σε 20 στρέμματα) και εκσυγχρονισμό
υφιστάμενης οστρακοκαλλιέργειας του Δημητρίου Γιαννόπουλου στη θέση ΄΄
Παραλία Μώλου ΄΄ Μαλιακού Κόλπου για τη λήψη σχετικής απόφασης από
το Δήμο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου και τη γνωμοδότηση σε επόμενη
συνεδρίαση.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος
Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποδέχθηκε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
αφού προέκυψε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 76

ΘΕΜΑ 1ο - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος. Ταγκαλέγκας Ιωάννης, εισηγήθηκε να
τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση κας Ντούρου Σοφίας, για αναβολή της
συζήτησης, Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
επέκταση (από 10 σε 20 στρέμματα) και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης
οστρακοκαλλιέργειας του Δημητρίου Γιαννόπουλου στη θέση ΄΄ Παραλία
Μώλου ΄΄ Μαλιακού Κόλπου για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμο
Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου και τη γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση.



Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους κατά και 1 υπέρ της (κας Ντούρου Σοφίας) την πρόταση του
προέδρου , για αναβολή της συζήτησης Έγκρισης Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση (από 10 σε 20
στρέμματα) και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης οστρακοκαλλιέργειας του
Δημητρίου Γιαννόπουλου στη θέση ΄΄ Παραλία Μώλου ΄΄ Μαλιακού Κόλπου
για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δήμο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου
και τη γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση.
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ΘΕΜΑ 12ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας. Ντούρου ) την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση (από 10 σε
20 στρέμματα) και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης οστρακοκαλλιέργειας του
Δημητρίου Γιαννόπουλου στη θέση ΄΄ Παραλία Μώλου ΄΄ Μαλιακού Κόλπου.
Η κα. Ντούρου τόνισε ότι: Δεν υπάρχει η άποψη του Δήμου και της τοπικής
κοινότητας…. Απέχουμε αφού δεν αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος και
να επανέλθουμε συνεκτιμώντας την γνώμη των κατοίκων. Η κα Καλαντζή
Αικατερίνη ψήφισε θετικά με την επιφύλαξη, λόγω μη γνωμοδότησης του
Δήμου.
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Κατά τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προσήλθε στη συνεδρίαση ο
κος Γεωργούλης Αδαμάντιος, τακτικό μέλος της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 13ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α)την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης κας
Ζυγογιάννη Γεωργίας, β) τη με αριθμ. : 248/2017 απόφαση του Δήμου
Τανάγρας, γ)το από 22-09-2017 έγγραφο της εταιρείας «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α.
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας. Ντούρου και του κου Μελισσάρη )
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
δραστηριότητας παραγωγής και συσκευασίας χημικών προϊόντων και
απορρυπαντικών της εταιρείας «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ» που
λειτουργεί στη θέση ΄΄Παχύ Καμίνια΄΄, Δ.Δ. Στεφάνης, Δήμου Τανάγρας Ν.
Βοιωτία.
H κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι: Στην μελέτη δεν τεκμηριώνεται η
επικινδυνότητα ή μη των υγρών αποβλήτων.
Σε ένα σημείο λέει ότι είναι μη επικίνδυνα και σε άλλο μιλάει για ένα βαθμό
επικινδυνότητας.
Θεωρώντας αυτό το ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό…. ζητάμε να μην εγκριθεί η
μελέτη.
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ΘΕΜΑ 14ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α)την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) το με αριθμ. 246/2017 απόφαση του
Δήμου Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει



oμόφωνα

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 74.500 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ε.Ε ΄΄, με ενοικιαστή την Κα Βασιλική Κόλλια,
στη θέση ΄΄ Ρουθούνια ΄΄, Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου του Δήμου
Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. H κα Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:
Αν δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από κατοίκους της περιοχής και τον
Δήμο…… Συμφωνούμε.
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Πριν από τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων αποχώρησε ο κος
Γεωργούλης Αδαμάντιος, τακτικό μέλος της Επιτροπής για προσωπικούς
λόγους.

Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παραβρέθηκε ο κος
Αντωνόπουλος Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δωρίδας καθώς
και ο κος Καρανάσος Δημήτριος Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας
Πανόρμου οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Παρευρέθησαν επίσης
ο κος Μαρτάκης Κων/νος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». καθώς και ο κος Μπέζας Αλέξανδρος, Μελετητής της
εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»., ο οποίος τοποθετήθηκε
επί τα αναφερόμενα της μελέτης.

ΘΕΜΑ 15ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α)την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) το με αριθμ. 5/2017 πρακτικό της Τοπικής
Ενότητας Πανόρμου του Δήμου Δωρίδος, γ) το με αριθμ. 6/2017 πρακτικό
της Τοπικής Ενότητας Πανόρμου του Δήμου Δωρίδος, δ)τη με αριθμ. πρωτ:
126095/200/12-6-2017 ένσταση του Συλλόγου Γυναικών Πανόρμου Ν.
Φωκίδας, ε)τη με αριθμ. πρωτ: 126101/201/12-6-2017 ένσταση του



Ερασιτεχνικού Αλιευτικού Συλλόγου Πανόρμου ΄΄ Ο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ¨, στ) τη
με αριθμ. 90/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, ζ)
το με αριθμ. πρωτ. 132944/206/19-6-2017 έγγραφο της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», η)το με αριθμ. πρωτ: 4/26-6-2017 έγγραφο
του Ερασιτεχνικού Αλιευτικού Συλλόγου Πανόρμου ΄΄ Ο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ¨, με
συμπληρωματικά στοιχεία, θ) τη με αριθμ. 16/29-5-2017 πράξη του
Συλλόγου Γυναικών Πανόρμου Ν. Φωκίδας, ι)τη με αριθμ. πρωτ: 70/2017
ένσταση της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου
΄΄ Η ΑΛΚΥΩΝ ΄΄ , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας. Ντούρου και του κου Μελισσάρη )
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
επέκταση πλωτής μονάδας πάχυνσης κατά 10 στρέμματα (από 30
στρέμματα σε 40 στρέμματα), με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας,
υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης, στη θέση «Βαθειά Λιμάνια»,
Δ.Ε. Τολοφώνος, του Δήμου Δωρίδας Νομού Φωκίδας, της εταιρείας
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». H κα Ντούρου Σοφία δήλωσε
ότι: Έχουν υποβληθεί οι απόψεις φορέων και αποφάσεις Τ.Κ. Πανόρμου Δ.
Δωρίδας και Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας, που είναι αρνητικές για την
μελέτη.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την ένσταση της Ομοσπονδίας
Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού καθώς και την συμπληρωματική
ένσταση του Ερασιτεχνικού Αλιευτικού Συλλόγου Πανόρμου.
Επί της ουσίας, διαφωνούμε με την τοποθέτηση του εισηγητή, που για να
ξεπεράσει τις αντιρρήσεις των κατοίκων ισχυρίζεται ότι:

 Οι αναφερόμενες, στις απόψεις φορέων, θέσεις «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ»,
«ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ», «ΚΟΚΚΙΝΙΑ» δεν αποτελούν νομίμως υφιστάμενους
οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ
ή ΣΧΟΟΑΠ, ούτε προγραμματιζόμενες οικιστικές αναπτύξεις, ή



καταγεγραμμένους οικισμούς όπου έχει απογραφεί πληθυσμός κατά
τις απογραφές πληθυσμού. ,

 Οι πλησιέστερες ακτές κολύμβησης με βάση το μητρώο ταυτοτήτων
υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων,
είναι η κολυμβητική ακτή «Πάνορμος» σε απόσταση 2,5 km περίπου
δυτικά, και η κολυμβητική ακτή «Άγιοι Πάντες» σε απόσταση 2,5 km
περίπου προς τα ανατολικά .

Για αυτούς τους πολύ συγκεκριμένου λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη.
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ΘΕΜΑ 16ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α)την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) το με αριθμ. πρωτ: 10709/20-09-2017
έγγραφο του Δήμου Καρύστου, για αναβολή συζήτησης του θέματος, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 6 ψήφους υπέρ και 1λευκό (της κας. Ντούρου ) την αναβολή της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας «ENVITEC
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄ΠΟΛΥΡΕΜΑ- ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ΄΄ Δ.Ε. Μαρμαρίου
του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
Η κ. Ντούρου λευκό στην αναβολή. Διαφωνώντας κατηγορηματικά με την
πολιτική που ιδιωτικοποιεί τον τομέα της παραγωγής ενέργειας….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη που κατάρτισε η συγκεκριμένη Α.Ε για
ανεμογεννήτριες.
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ΘΕΜΑ 17ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α)την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) το με αριθμ. πρωτ: 10709/20-09-2017
έγγραφο του Δήμου Καρύστου, για αναβολή συζήτησης του θέματος, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει

oμόφωνα

με 6 ψήφους υπέρ και 1λευκό (της κας. Ντούρου ) την αναβολή της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της εταιρείας «ENVITEC
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ ΄΄ Δ.Ε. Στυραίων του Δήμου
Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
Η κ. Ντούρου λευκό στην αναβολή. Διαφωνώντας κατηγορηματικά με την
πολιτική που ιδιωτικοποιεί τον τομέα της παραγωγής ενέργειας….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη που κατάρτισε η συγκεκριμένη Α.Ε για
ανεμογεννήτριες.
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Κατά τη συζήτηση του παρακάτω θέματος παρευρέθησαν ο Δήμαρχος
Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας κος Γώγος Γεώργιος, η πληρεξούσια
Δικηγόρος Μαρία – Αγγελική Σκούρα καθώς και εκπρόσωποι των κατοίκων
της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας
του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί τα
αναφερόμενα της μελέτης.

ΘΕΜΑ 18ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη:
α)την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού κου Αντώνη Τερζή, β) τη με αριθμ. : 92/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, γ)τη με αριθμ.
πρωτ:173404/275/03-08-2017 ένσταση των 184 κατοίκων της Τοπικής



Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας του Δήμου
Αμφίκλειας – Ελάτειας δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Μαρίας – Αγγελικής
Σκούρα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση

oμόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση
φυτικών ελαίων/βιορευστών, ισχύος 500 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΛΕΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ΄΄, της ΤΚ Αγίας Παρασκευής
του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας. H κα Ντούρου Σοφία
δήλωσε ότι: Διαφωνώντας κατηγορηματικά

1. με την πολιτική που ιδιωτικοποιεί τον τομέα της παραγωγής

ενέργειας και

2. με την διαδικασία της καύσης σαν μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας….

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την μελέτη που κατάρτισε η συγκεκριμένη Α.Ε.
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ΘΕΜΑ 19ο Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄
όψη : α)την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης κας
Ζυγογιάννη Γεωργίας, β) το με αριθμ. 247/2017 απόφαση του Δήμου
Τανάγρας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά (της κας. Ντούρου και του κου Μελισσάρη
Ιωάννη) την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
μηχανολογικό εκσυγχρονισμό / επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής
προϊόντων έλασης αλουμινίου της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», που λειτουργεί



στο 61ο χιλ. Αθηνών - Λαμίας στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. H κα
Ντούρου Σοφία δήλωσε ότι:

1. Σε ότι αφορά τα ιστορικά αποθηκευμένα επικίνδυνα απόβλητα, η
εταιρεία δεν έχει προσκομίσει το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης τους,
παρότι έληξε η προθεσμία από καιρό.

2. Σε ότι αφορά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων τρίτων μονάδων
στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ Α.Ε, θεωρείται ότι θα πρέπει να
αναγράφονται στη ΜΠΕ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η ποσότητα
αυτών για κάθε μία από τις μονάδες…. και φυσικά αυτό δεν γίνεται

3. Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την παρακολούθηση της σύστασης
επιφανειακού δείγματος εδάφους σε σημεία πλησίον των μονάδων
από τις οποίες παράγονται αέριοι ρύποι .

4. Σε ότι αφορά την αλλαγή της όδευσης τμήματος του αγωγού
όμβριων υδάτων στο γήπεδο της πρώην Pepsico ΗΒΗ ΕΠΕ
αναφέρουμε τα εξής: Στο εν λόγω γήπεδο έχουν καταγραφεί από το
2011 υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου και συγκεκριμένα
το ρυπασμένο νερό του υδροφόρου εισέρχεται στον αγωγό για να
καταλήξει στον Ασωπό ποταμό.
Στην κατατεθειμένη προς έγκριση ΜΠΕ δεν γίνεται αναλυτική
παρουσίαση του έργου αυτού και συγκεκριμένα δεν έχει γίνει καμία
αναφορά σε υδραυλικά στοιχεία – μελέτη από τα οποία να προκύπτει
ότι η μη παροχέτευση του νερού στον αγωγό δεν θα δημιουργήσει
περαιτέρω προβλήματα (πχ διάχυση της ρύπανσης σε όλο το γήπεδο)
τα οποία θα δυσκολέψουν την απορρύπανση του χώρου.

Σε αυτά τα πλαίσια ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση…… και ζητάμε από την
επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα εξετάσει το ζήτημα να μας
αιτιολογήσει όποια διαφορετική άποψη έχει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 85



Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 12:15 μ.μ. και
συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης Μελισσάρης Ιωάννης Αλεξοπούλου Δέσποινα

Κυρίτσης Δημήτριος

Καλαντζή Αικατερίνη

Αραβαντινού Πέγκυ

Κελαιδίτης Γεώργιος

Ντούρου Ιωάννα – Σοφία

Γεωργούλης Αδαμάντιος
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