INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.05 15:42:40
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 691Ο7Λ6-ΘΣΠ

Πάτρα 03.12.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 381511/2222

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
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Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου
Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα
grampexo@4863.syzefxis.gov.gr
Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπ’ όψιν κ. Γ. Ξυράφα
Τηλ. 2610.461369 εσωτ.128
gxyrafas@apd-depin.gov.gr

Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,84 MW»,
ιδιοκτησίας της εταιρείας «INFINITY ENERGY ΙΚΕ», στη θέση «Μαραβίτσα», ΤΚ Καλαβρούζης,
ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Σχετ.:

1) το υπ’ αρ. 85555/11.05.2018 έγγραφό σας
2) η υπ’ αρ. 152340/918/16.05.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
3) Η υπ’ αρ. 39/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΚΨ7Λ6-ΘΕΘ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την οποία είχε
αποφασιστεί η ΑΝΑΒΟΛΗ λήψης απόφασης

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 47/2018 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

i
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
1. Δήμο Ναυπακτίας
info@nafpaktos.gr
2. Πρόεδρο ΤΚ Καλαβρούζης, κ. Νικόλαο Καλαβρουζιώτη
nkalavrou@hotmail.com
3. Φορέα Έργου: «INFINITY ENERGY ΙΚΕ»
κ. Ηλία Ουμπαϊλή, τηλ. 6979224771, 6977178480
ilias_oumb@yahoo.gr
κ. Περικλή Μιχοσταύρο, Τηλ. 6979224771
info@pignimi.gr
4. Μελετητή Έργου: κ. Πετκέλη Χρυσή, τηλ. 6973250047
chryssa.petkeli@gmail.com
5. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
dpxs@pde.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
15Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 15/11/2018

ΑΠΟ ΤΟ

ΘΕΜΑ:

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά,

47/2018

ισχύος 0,84 MW», ιδιοκτησίας της εταιρείας «INFINITY ENERGY ΙΚΕ»,
στη θέση «Μαραβίτσα», ΤΚ Καλαβρούζης, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας,
Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Στην Πάτρα σήμερα Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30, η Επιτροπή Περιβάλλοντος &
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ.
99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ’/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (15η) στο Κτίριο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ.
349598/2080/09.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και
εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13)
μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρόντα Μέλη:
Νικόλαος Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος
Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου, Τακτικό Μέλος
Δημήτριος Κωσταριάς, Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Υφαντής, Αναπληρωματικό Μέλος
Γεωργία Παπαναγιώτου–Μαρτζάκλη, Αναπληρωμ.Μέλος
Κωνσταντίνος Κούστας, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Κολοβός, Τακτικό Μέλος

Προσελεύσεις:
Σπυρίδων Καπράλος, Τακτικό
Μέλος (στο 2ο Θέμα Η.Δ.)
Αποχωρήσεις:
Μεταβολές:
-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ και ο κ. Γεώργιος Κάντζαρης, Μηχανολόγος Μηχανικός
της ίδιας Δ/νσης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν για το 1ο θέμα Η.Δ. ο κ. Κων/νος Κοτρώνης,
Διαχειριστής της εταιρείας HYDROTECH Ε.Π.Ε., και για το 2ο θέμα Η.Δ. οι κάτωθι: Νικόλαος
Δημητρόπουλος, εκ μέρους του Δημάρχου Ναυπακτίας, Νικόλαος Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος της ΤΚ
Καλαβρούζης, Αριστοτέλης Ζέλιος, κάτοικος, Λεωνίδας Νησίδης, Δικηγόρος-Εκπρόσωπος των κατοίκων.
Επίσης εκ μέρους της εταιρείας «INFINITY ENERGY ΙΚΕ»: οι κ.κ. Περικλής Μιχοσταύρος, Νόμιμος
Εκπρόσωπος & Διαχειριστής, Περικλής Τσιριμώκος, Εταίρος, Γεώργιος Φεβρωνίδης & Ολυμπία
Νικολοπούλου, Νομικοί Σύμβουλοι, Παναγιώτης Ψυλλιάς, Μηχανολόγος Μηχανικός και Στέλιος
Λουμάκης, Χημικός Μηχανικός.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών
(Πολιτικών Μηχανικών) με Α’ βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/
04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως εισάγει προς συζήτηση και
λήψη απόφασης το
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 349601/2082/09.11.2018
γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η αιτούμενη δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
καύση βιομάζας φυτικής προέλευσης, σε αγροτεμάχιο, συνολικού εμβαδού 10.308,61 τ.μ., στη θέση
«Μαραβίτσα», ΤΚ Καλαβρούζας, ΔΕ Χαλκείας, του Δήμου Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Στο ίδιο αγροτεμάχιο έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν Φ/Β σταθμός (στο τμήμα 1, εμβαδού 4.002,59
τ.μ.) ενώ για τη νέα δραστηριότητα έχει μισθωθεί από την εταιρία «INFINITY ENERGY IKE» για 30 έτη
(Αριθμός Μισθωτηρίου 29.733 με ημερομηνία 24/01/18 επισυναπτόμενο στο Παράρτημα της ΜΠΕ) το
τμήμα 2, εμβαδού 5.435,00 τ.μ. Η μονάδα βιομάζας θα καλύψει έκταση περίπου 1.500 τ.μ. κατά τον
τρόπο που φαίνεται στο σχέδιο της ενδεικτικής διάταξης (Κάτοψη Χωροθέτησης) που επισυνάπτεται
στο Παράρτημα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 840 kW. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας που θα εγχέεται στο δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ εκτιμάται σε 6.720.000 kWh.
Το αγροτεμάχιο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα απέχει από ανατολικά περίπου 300m από το
χωριό Κάτω Καλαβρούζα, Νότια περίπου 2km από το Πέραμα, Δυτικά περίπου 800m από τον οικισμό
Κακαίικα και 2km από τη Γαβρολίμνη και Βόρεια περίπου 3,5km από το Τρίκορφο (σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στην ΜΠΕ).
Πρόκειται για εδαφική έκταση, άρτια και οικοδομήσιμη κατά κανόνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
Πολεοδομικές διατάξεις, είναι εκτός αιγιαλού και παραλίας, εκτός αρχαιολογικού χώρου, είναι
χαρακτηρισμένη ως μη δασική σύμφωνα της βεβαίωσης τελεσιδικίας με αριθμ. Πρωτ. 128924/3986/1910-2010 του Δασαρχείου Ναυπάκτου, δεν βρίσκεται σε περιοχή Natura ούτε σε περιοχή αναδασμού σε
απόσταση πέραν των 800μ. από την θάλασσα, δεν περνά ρέμα σε απόσταση μικρότερη των 20μ. από
τα όρια της ιδιοκτησίας, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα,
εντός αυτής δεν διέρχονται εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγοί φυσικού
αερίου. Η περιοχή στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η μονάδα δεν εμπίπτει σε περιοχή Natura
2000, Ramsar, Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση και Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης και δεν
βρίσκεται σε περιοχή Αναδασμού.
Η μονάδα θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από καύση βιομάζας φυτικής προέλευσης. Η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας θα επιτυγχάνεται μέσω κινητήρων εσωτερικής καύσης, χωρίς την εκμετάλλευση
του θερμικού υπολοίπου που παράγεται κατά τη διεργασία. Η δυναμικότητα της μονάδας ως προς την
αξιοποίηση των υπολειμμάτων θα είναι το μέγιστο 180kg/hr και θα λειτουργεί περί τις 8.000hr/yr. Οι
ώρες λειτουργίας της μονάδας υπολογίζονται ως εξής: η μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και
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έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως 365
ημέρες το χρόνο. Άρα οι ώρες λειτουργίας θα είναι 24h x 365d/yr = 8.760hr/yr. Από τις ώρες αυτές
αφαιρούνται οι απαιτούμενες ώρες που χρησιμοποιούνται για τις προγραμματισμένες ή έκτακτες
συντηρήσεις του εξοπλισμού και υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση οι ώρες λειτουργίας θα είναι κοντά
στις 8.000hr/yr. Σε ετήσια βάση η δυναμικότητα σε πρώτη ύλη βιομάζας θα είναι 1.250tn/yr. Τα
παραπάνω μεγέθη αφορούν πλήρη και συνεχή λειτουργία της μονάδας και τροφοδότησής της με τη
μέγιστη ποσότητα πρώτης ύλης.
Τις απαιτούμενες πρώτες ύλες η μονάδα θα προμηθεύεται από την εγχώρια, αλλά και την παγκόσμια
αγορά. Σε ετήσια βάση, η μονάδα απαιτεί περίπου 1250 τόνους πρώτης ύλης. Επιπλέον, η ποσότητα
αυτή μπορεί να προέλθει και από ενεργειακές καλλιέργειες ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Η μονάδα ως
βασική επιλογή έχει τη χρήση καθαρού κραμβελαίου, και όλοι οι υπολογισμοί και αναφορές σχετικά με
την πρώτη ύλη θα αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα δεσμεύεται ότι το σύνολο της ποσότητας των φυτικών ελαίων που
θα εισέρχονται στη μονάδα ως πρώτες ύλες θα πληροί τα κριτήρια αειφορίας, όπως αυτά καθορίζονται
με τα άρθρα 20-22 του ν. 4062/2012.
Η επεξεργασία των ελαίων θα πραγματοποιείται από επιχειρήσεις – συνεργάτες (σπορελαιουργεία –
εταιρείες συλλογής τηγανέλαιων) που στη συνέχεια θα τροφοδοτούν τη μονάδα με το τελικό προϊόν
έτοιμο προς καύση, δίχως κάποια επεξεργασία επί τόπου. Τα έλαια θα καίγονται απευθείας σε ειδικά
τροποποιημένους κινητήρες εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Φάση κατασκευής: Στο αγροτεμάχιο δε θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις και δεν θα ανεγερθούν
κτίρια παρά μόνο τέσσερα μεταλλικά κοντέινερ για την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και για την αποθήκευση των απαραίτητων ανταλλακτικών.
Οι συνολικές εργασίες κατασκευής δεν αναμένεται να διαρκέσουν πάνω από 20 ημέρες.
Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση τεσσάρων σιλό αποθήκευσης και του υποσταθμού ανύψωσης τάσης
(12m2) εκτός των κοντέινερ.
Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση χώρων κίνησης των οχημάτων τροφοδοσίας με χαλικόστρωση.
Φάση λειτουργίας: Η μονάδα αναμένεται να λειτουργεί περίπου 8.000hr ετησίως με πλήρη
αυτοματοποίηση των λειτουργιών της.
Θα γίνεται τροφοδοσία της μονάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου μία φορά ανά 15 ημέρες)
με πρώτες ύλες οι οποίες θα εισέρχονται στο χώρο με φορτηγά οχήματα. Οι πρώτες ύλες θα
αποθηκεύονται και θα τροφοδοτούν την μονάδα με αυτόματο τρόπο.
Απόβλητα διαδικασίας : Τα απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής είναι αστικού τύπου
απορρίμματα που προέρχονται από τις συσκευασίες διαφόρων τμημάτων. Κατά τη φάση λειτουργίας
προκύπτουν εκτός από τους αέριους ρύπους τυπικής ΜΕΚ, τα απόβλητα των ελαίων λίπανσης του
κινητήρα, τα οποία δεν αποθηκεύονται στη μονάδα αλλά οδηγούνται απευθείας σε αδειοδοτημένο χώρο
συλλογής και αποθήκευσης με το πέρας της εργασίας συντήρησης της μηχανής. Στον ίδιο χώρο θα
οδηγούνται και τα φίλτρα ελαίου του κινητήρα, καθώς και οι συσκευασίες των λαδιών λίπανσης.
Βεβαιώσεις - Γνωμοδοτήσεις:
-

Η υπ’ αρ. πρωτ. 2626/24-4-2018 βεβαίωση επιτρεπομένων χρήσεων γης από τη Δ/νση Τεχν.
Υπηρεσιών/Τμήμα Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με την οποία στην εν λόγω
εκτός σχεδίου θέση δεν υφίσταται εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ και ως εκ τούτου δεν έχουν
καθοριστεί χρήσεις γης
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Το υπ’ αριθ. 31/2018 πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ)
Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με το οποίο η ζώνη στην οποία εντάσσεται το αγροτεμάχιο, δεν
χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
Το υποβληθέν Έντυπο Δ11 από τον Εκπρόσωπο της ΤΚ Καλαβρούζας (α.π.
206763/1248/04.07.2048 Γρ. Αντιπεριφ. Ενέργειας & Περιβάλλοντος) με αρνητική γνωμοδότηση
όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα στο έντυπο Δ11 έγγραφα
Αρνητική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας (απόφαση υπ’ αρ.
252/18-6-2018, ΑΔΑ: 62ΟΦΩΚΓ-ΤΗ7) συνοδευόμενη: α) από την αρνητική γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Ναυπακτίας (απόφαση υπ’ αρ. 32/3-7-2018, ΑΔΑ: ΩΓ68ΩΚΓ-ΛΙ9)
και β) την αρνητική απόφαση της 1ης/2018 Συνέλευσης κατοίκων και δημοτών ΤΚ Καλαβρούζας (1ο
Πρακτικό/10-6-2018), οι οποίες διαβιβάστηκαν προς την Επιτροπή Π&ΦΠ, με το υπ’ αρ. 12806/3-72018 έγγραφο του Δ. Ναυπακτίας (α.π. 207514/1250/04.07.2048 Γρ. Αντιπεριφ. Ενέργειας &
Περιβάλλοντος)
Το υπ’ αριθ. 49/2018 πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ)
Αιτωλοακαρνανίας, κατόπιν αναπομπής του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η ζώνη στην οποία
εντάσσεται το αγροτεμάχιο, δεν χαρακτηρίζεται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Με βάση τα παραπάνω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
Στη συνέχεια η Επιτροπή άκουσε τις τοποθετήσεις των Εκπροσώπων της Εταιρείας, του Προέδρου της
ΤΚ Καλαβρούζης, του Νομικού Εκπροσώπου των κατοίκων της ΤΚ Καλαβρούζης καθώς και του
εκπροσώπου του Δημάρχου Ναυπακτίας.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια λαμβάνοντας το λόγο τόνισε ότι υπό το πρίσμα της γνωμοδοτικής
αρμοδιότητας της Επιτροπής Περιβάλλοντος & ΦΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
του θέματος καθώς και το υπ’ αρ. 49/2018 πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας
Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Αιτωλοακαρνανίας, μπορεί μεν σαν δραστηριότητα να είναι νόμιμη και βάσει
της κείμενης νομοθεσίας, επισήμανε όμως την καθόλα αρνητική αποδοχή που έχει το συγκεκριμένο
έργο από την τοπική κοινωνία όπως αποτυπώνεται στην ομόφωνη αρνητική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των κατοίκων της Τ.Κ. Καλαβρούζης αλλά και στις ομόφωνα αρνητικές γνωμοδοτήσεις τόσο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας όσο και στην σχετική απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου οπότε και πρότεινε την αρνητική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος.
..................................................................................
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως
ισχύουν σήμερα
2) Την υπ’ αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β’/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3) Την υπ’ αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ’/3029) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
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4) Την υπ’ αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5) Την υπ’ αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί
ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
6) Την υπ’ αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
7) Την υπ’ αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α’/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014)
11) Την υπ’ αρ. πρωτ. 85555/11.05.2018 Μ.Π.Ε του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
12) Την υπ’ αρ. 152340/918/16.05.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
13) Την υπ’ αρ. 39/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΚΨ7Λ6-ΘΕΘ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την οποία είχε αποφασιστεί η
ΑΝΑΒΟΛΗ λήψης απόφασης
14) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της
15) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(7 αρνητικές ψήφοι και 1 λευκή1)
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,84 MW», ιδιοκτησίας της εταιρείας
«INFINITY ENERGY ΙΚΕ», στη θέση «Μαραβίτσα», ΤΚ Καλαβρούζης, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, για τους λόγους όπως αυτοί καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.
Η κ. Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου, ψήφισε λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό

47/2018

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το
παρόν πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 03-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρ.4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος & ΦΠ ΠΣ ΠΔΕ (ΑΔΑ:
625Ψ7Λ6-ΗΚΝ): “Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, μέλος της επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως
παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι”.
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