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    Στη Λαµία σήµερα 5 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα  ∆ευτέρα 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 (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: 133656/288/30-
08-2016 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  22/06/2016. 
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης 
κος Ιωάννης  ∆. Ταγκαλέγκας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου: <<Οδός ∆ερβενοχώρια – όρια νοµού προς Ελευσίνα >> στο Ν. 
Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου : « Περιφερειακός δρόµος Τρικόρφου » στη ∆Ε Ευπαλίου  ∆ήµου 
∆ωρίδας στο Ν. Φωκίδας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου «Αναβάθµιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσµου 



Ύδρευσης Ο.Τ.Α.  Ν. Φθιώτιδας, από πηγές ‘’Κανάλια’’ Πύργου 
Υπάτης».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
εκµετάλλευση λατοµείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 6.067,80 m2 
στη θέση ΄΄ ΣΠΗΛΙΑ» Τ.Κ. Φιλοθέης ∆Ε Ευπαλίου,  ∆ήµου ∆ωρίδας, ΠΕ 
Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας («ΚΛΗΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. 
Γεωργίου. Παπαγεωργίου »).  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/ 
βιορευστών, ισχύος 500KW, του <<ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ>> στην θέση 
<<Πλαγιά>>, της ΤΚ Ρωµαίικου, του ∆ήµου Λεβαδέων, του Ν. Βοιωτίας.  
 Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων / 
βιορευστών, ισχύος 100 KW, του  ΄΄ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΄΄ στη 
θέση « Στριβάδια » της ΤΚ Γραβιάς, του ∆ήµου ∆ελφών, του  Ν. Φωκίδας.  
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 0,5 ΜW, του  ΄΄ ΜΠΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΄΄ 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 
επέκταση ( αύξηση θαλάσσιας έκταση από 10 στρέµµατα σε 20 
στρέµµατα), και τον εκσυχρονισµό πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
δυναµικότητας 450 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Παληόλακα – Χελώνες ΄΄ 
Πελασγίας του ∆ήµου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας ΄΄ ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε ΄΄ . 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την τροποποίηση της αρ. 1599/65037/13-05-2015 απόφασής µας για 
την ενιαία µονάδα υδατοκαλλιέργειας αποτελούµενης από : α) πλωτή 



µονάδα πάχυνσης δυναµικότητας 646 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 20 
στρεµµάτων ανατολικά της θέσης «Όρµος Χρυσαΐτη» του ∆ήµου 
Θηβαίων Νοµού Βοιωτίας, β) χερσαία συνοδά έργα υποστήριξης της 
µονάδας σε παραχωρηµένη δηµόσια δασική χερσαία έκταση  1.540 τ.µ. 
και την επέκταση αυτής κατά 480,80 τ.µ. (συνολική δηµόσια δασική 
έκταση 2020,80 τ.µ.) στην ιδία θέση και γ) χερσαία συνοδά έργα 
υποστήριξης της µονάδας στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας στην ιδία 
θέση, της εταιρείας  «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για :  
την µετεγκατάσταση - µετατόπιση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
έκτασης 55 στρεµµάτων σε θέση πλησίων της υφιστάµενης µε 
παράλληλη αναδιάταξη των θαλασσίων πάρκων, ετήσιας 
δυναµικότητας 580 τον/ έτος, στη θέση «Ακρωτήριο ∆ενδρούλια και 
Κάραλη   »,  ∆.Ε. Οπουντίων, του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, καθώς 
και αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια 
δασική έκταση (ζητείται η παραχώρηση έκτασης 4.188,60 τ.µ) και εντός 
της ζώνης αιγιαλού (ζητείται η παραχώρηση έκτασης 106,77 τ.µ) στη 
θέση ΄΄ Γκάτζα ΄΄,  ∆.Ε Οπουντίων του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας,  της 
εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
την λειτουργία υφιστάµενης µονάδας οστρακοκαλλιέργειας, 
δυναµικότητας 374 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων, στη 
θέση «Μπούκα Αγίας Τριάδας» του ∆ήµου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου  
Ν. Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας του Αθανασίου Σαράφη. 
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που 
αφορά σε πτηνοτροφείο ετήσιας δυναµικότητας 450.000 ορνίθων 
πάχυνσης, εγκατεστηµένο σε αγρόκτηµα 45.924,28 m2, στη θέση 
΄΄Κεραµυδέζα», ∆ήµου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε φορέα την «ΑΦΟΙ ∆. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Ε.».  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας 
δυναµικότητας 65.000 κοτόπουλων πάχυνσης , ιδιοκτησίας των 
Αντωνίου, Νικολάου και Ζωής – Μαρίας Χριστοδουλοπούλου µε 
ενοικιαστή της µονάδας την Αλεξία Χριστοδουλοπούλου, σε γήπεδο 



εµβαδού 18.008,63 τ.µ , στη θέση ΄΄ Πάτηµα ΄΄, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σχηµαταρίου του ∆ήµου Τανάγρας  Ν. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Συµπληρωµατικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
( ΑΣΠΗΕ ) ισχύος 36,8 MW της εταιρείας ΄΄ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - 
ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄  Ρίγανη ΄΄ του ∆ήµου Καρύστου Ν. Ευβοίας.  
 Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Χωρικής και Οριστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Αγράφων ∆ήµου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) της Μελέτης  «Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆.Ε. Ελυµνίων 
του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας Π.Ε. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) της Μελέτης  «Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆.Ε. Κηρέως 
του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας Π.Ε. Ευβοίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 
Βιοµηχανία ∆ιέλασης Αλουµινίου της  «PROFILCO AE»  στο 53°  χιλ. Ε.Ο. 
Αθηνών – Λαµίας, ∆Ε Οινοφύτων, ∆ήµου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας.  
Εισηγητής : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασµού κ. Τερζής Αντώνης. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
βιοµηχανίας παραγωγής συστηµάτων πολυουρεθάνης της  MARIS 
POLYMERS AE στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ», ∆Ε Οινοφύτων, ∆ήµου Τανάγρας, 
Ν. Βοιωτίας. 
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 Bουρδάνος  ∆ηµήτριος, Π.Σ. ,  τακτικό µέλος 
3. κος Κυρίτσης  ∆ηµήτριος , Π.Σ. , τακτικό µέλος 
4. κος Τσιτσάνης Λάµπρος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
5. κος Αναστασίου Γεώργιος, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
6. κα  Αραβαντινού  Πέγκυ , Π.Σ., τακτικό µέλος 
7. κος Μελισσάρης  Ιωάννης, Π.Σ. , τακτικό µέλος 
8. κος Γρεβενίτης Θωµάς, Π.Σ. , τακτικό µέλος 

 
Aπών:  Ο κος Ευαγγελίου Παναγιώτης, Π.Σ. , τακτικό µέλος, ο οποίος και  
δεν αντικαταστάθηκε. 
  
Παραβρέθηκε ο κος Τερζής Αντώνης, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Σ.Ε.. 
 
Χρέη υπηρεσιακού Γραµµατέα άσκησε η Αλεξοπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών 
Έργων  µε βαθµό Α΄ , που ορίσθηκε γραµµατέας της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης µε την 10349/731/11-3-2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 
 
Παραβρέθηκε επίσης η κα Ντούρου Σοφία εκπρόσωπος της Λαϊκής 
Συσπείρωσης που τοποθετήθηκε επί των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης.  
 
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  22/06/2016.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   65 
 
ΘΕΜΑ 2ο : 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: <<Οδός ∆ερβενοχώρια – όρια νοµού προς Ελευσίνα >> στο Ν. 
Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   66  



 
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 του έργου : « 
Περιφερειακός δρόµος Τρικόρφου » στη ∆Ε Ευπαλίου  ∆ήµου ∆ωρίδας 
στο Ν. Φωκίδας , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   67  

 
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 
«Αναβάθµιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσµου Ύδρευσης 
Ο.Τ.Α.  Ν. Φθιώτιδας, από πηγές ‘’Κανάλια’’ Πύργου Υπάτης», 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   68   

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

oµόφωνα 
 
την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για 
εκµετάλλευση λατοµείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 6.067,80 m2 
στη θέση ΄΄ ΣΠΗΛΙΑ» Τ.Κ. Φιλοθέης ∆Ε Ευπαλίου,  ∆ήµου ∆ωρίδας, ΠΕ 
Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας («ΚΛΗΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. 
Γεωργίου. Παπαγεωργίου »), σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας 
και  τις παρατηρήσεις των µελών της επιτροπής (κου Μελισσάρη και του 
κου Γρεβενίτη) για αποκατάσταση της περιοχής µετά το πέρας των 
εργασιών εκµετάλλευσης στης προβλεπόµενες θέσεις. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   69   
 



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

πλειοψηφία 
 
µε  7 ψήφους υπέρ  και 1 λευκό του (κου Μελισσάρη)   την έγκριση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),  Σταθµού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/ βιορευστών, ισχύος 
500KW, του <<ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ>> στην θέση <<Πλαγιά>>, της ΤΚ 
Ρωµαίικου, του ∆ήµου Λεβαδέων, του Ν. Βοιωτίας, σύµφωνα µε τους 
όρους  της εισήγησης της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   70  
 
 

ΘΕΜΑ 7ο: 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. 16/18-07-
2016 Πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ελφών, τα  
οποία αποτελούν 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 100 KW, του  ΄΄ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΄΄ στη 
θέση « Στριβάδια » της ΤΚ Γραβιάς, του ∆ήµου ∆ελφών, του  Ν. Φωκίδας. 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   71 
 

 
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 0,5 ΜW, του  ΄΄ ΜΠΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΄΄ στη θέση « 
Αχλαδόκαµπος » της ∆Ε Αµφίκλειας του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, 
του  Ν. Φθιώτιδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 



 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   72  

 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την  έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
επέκταση ( αύξηση θαλάσσιας έκταση από 10 στρέµµατα σε 20 
στρέµµατα), και τον εκσυχρονισµό πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
δυναµικότητας 450 τον/έτος, στη θέση ΄΄ Παληόλακα – Χελώνες ΄΄ 
Πελασγίας του ∆ήµου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας ΄΄ ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ Ο.Ε ΄΄ , σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   73 
 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
τροποποίηση της αρ. 1599/65037/13-05-2015 απόφασής µας για την 
ενιαία µονάδα υδατοκαλλιέργειας αποτελούµενης από : α) πλωτή 
µονάδα πάχυνσης δυναµικότητας 646 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 20 
στρεµµάτων ανατολικά της θέσης «Όρµος Χρυσαΐτη» του ∆ήµου 
Θηβαίων Νοµού Βοιωτίας, β) χερσαία συνοδά έργα υποστήριξης της 
µονάδας σε παραχωρηµένη δηµόσια δασική χερσαία έκταση  1.540 τ.µ. 
και την επέκταση αυτής κατά 480,80 τ.µ. (συνολική δηµόσια δασική 
έκταση 2020,80 τ.µ.) στην ιδία θέση και γ) χερσαία συνοδά έργα 
υποστήριξης της µονάδας στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας στην ιδία 
θέση, της εταιρείας  «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.», σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   74 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, καθώς το µε αριθµ. πρωτ : 
10537/05-09-2016 έγγραφο του ∆ήµου Λοκρών ( το οποίο υπεβλήθη 



στην επιτροπή µετά το πέρας της συνεδρίασης) , τα  οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει  

οµόφωνα 
 

την  έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για :  την 
µετεγκατάσταση - µετατόπιση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 
έκτασης 55 στρεµµάτων σε θέση πλησίων της υφιστάµενης µε 
παράλληλη αναδιάταξη των θαλασσίων πάρκων, ετήσιας 
δυναµικότητας 580 τον/ έτος, στη θέση «Ακρωτήριο ∆ενδρούλια και 
Κάραλη   »,  ∆.Ε. Οπουντίων, του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, καθώς 
και αδειοδότηση χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε δηµόσια 
δασική έκταση (ζητείται η παραχώρηση έκτασης 4.188,60 τ.µ) και εντός 
της ζώνης αιγιαλού (ζητείται η παραχώρηση έκτασης 106,77 τ.µ) στη 
θέση ΄΄ Γκάτζα ΄΄,  ∆.Ε Οπουντίων του ∆ήµου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας,  της 
εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», σύµφωνα µε την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   75 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
λειτουργία υφιστάµενης µονάδας οστρακοκαλλιέργειας, δυναµικότητας 
374 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων, στη θέση «Μπούκα 
Αγίας Τριάδας» του ∆ήµου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου  Ν. Φθιώτιδας, 
ιδιοκτησίας του Αθανασίου Σαράφη, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   76 

 
 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. 12306/1-9-
2016 έγγραφο του  ∆ήµου Τανάγρας, τα  οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) που αφορά σε πτηνοτροφείο ετήσιας δυναµικότητας 450.000 
ορνίθων πάχυνσης, εγκατεστηµένο σε αγρόκτηµα 45.924,28 m2, στη 



θέση ΄΄Κεραµυδέζα», ∆ήµου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε φορέα την «ΑΦΟΙ ∆. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Ε.», λόγω αιτήµατος του ∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   77  
 

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  το υπ. αριθµ. 
12306/1-9-2016 έγγραφο του  ∆ήµου Τανάγρας, 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 περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάµενης πτηνοτροφικής 
µονάδας δυναµικότητας 65.000 κοτόπουλων πάχυνσης , ιδιοκτησίας 
των Αντωνίου, Νικολάου και Ζωής – Μαρίας Χριστοδουλοπούλου µε 
ενοικιαστή της µονάδας την Αλεξία Χριστοδουλοπούλου, σε γήπεδο 
εµβαδού 18.008,63 τ.µ , στη θέση ΄΄ Πάτηµα ΄΄, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σχηµαταρίου του ∆ήµου Τανάγρας  Ν. Βοιωτίας, λόγω αιτήµατος του 
∆ήµου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   78 

   
ΘΕΜΑ 15ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την έγκριση Συµπληρωµατικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(ΜΠΕ) Αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) 
ισχύος 36,8 MW της εταιρείας ΄΄ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΡΙΓΑΝΗ 
ΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄  Ρίγανη ΄΄ του ∆ήµου Καρύστου Ν. Ευβοίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   79   
 

ΘΕΜΑ 16ο: 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 Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του «Σχεδίου Χωρικής και Οριστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆.Ε. Αγράφων ∆ήµου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας, σύµφωνα µε 
την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   80   
 

ΘΕΜΑ 17ο: 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 Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
της Μελέτης  «Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆.Ε. Ελυµνίων του 
∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας Π.Ε. Ευβοίας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   81   
 
ΘΕΜΑ 18ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή, η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 
 

την έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
της Μελέτης  «Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆.Ε. Κηρέως του 
∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγ. Άννας Π.Ε. Ευβοίας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   82  
 

ΘΕΜΑ 19ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού κου Αντώνη Τερζή,  καθώς και την αριθµ. 181/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου Τανάγρας, τα  οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από 
διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
 

οµόφωνα 



 
την έγκριση(ΜΠΕ) για Βιοµηχανία ∆ιέλασης Αλουµινίου της  «PROFILCO 
AE»  στο 53°  χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαµίας, ∆Ε Οινοφύτων, ∆ήµου 
Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   83   
 
ΘΕΜΑ 20ο: Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαµβάνοντας υπ΄ 
όψη την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης της ∆/νσης 
Aνάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κου Χαρ. Ρουσέτη, καθώς και  το υπ. αριθµ. 
12306/1-9-2016 έγγραφο του  ∆ήµου Τανάγρας, τα  οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού, µετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει 

οµόφωνα 
 

την αναβολή της Έγκρισης  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) βιοµηχανίας παραγωγής συστηµάτων πολυουρεθάνης της  
MARIS POLYMERS AE στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ», ∆Ε Οινοφύτων, ∆ήµου 
Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας, λόγω αιτήµατος του ∆ήµου Τανάγρας Ν. 
Βοιωτίας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό   84 
 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις  11:07 π.µ. 
και συντάχθηκε το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα 
µέλη, ως ακολούθως: 

 
 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

    Ταγκαλέγκας ∆. Ιωάννης    Βουρδάνος ∆ηµήτριος    Αλεξοπούλου ∆έσποινα 
 
 

                             Τσιτσάνης Λάµπρος 
 

 
                             Αναστασίου Γεώργιος 
 
                             Αραβαντινού Πέγκυ 
 

                                    
                                        Κυρίτσης ∆ηµήτριος  
 
 



                                        Μελισσάρης Ιωάννης 
 
 
                                        Γρεβενίτης Θωµάς 
 
 
                                       


