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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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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. Α. Σταματοπούλου
Τηλ. 2610.461369 εσωτ.133
stamatopoulou@4863.syzefxis.gov.gr

Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Μελέτη επέκτασης Γέφυρας στη θέση “Κόκκινο Σπήλαιο” οδού Ανδρίτσαινας», του
Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ΠΕ Ηλείας

Σχετ.:

1) το υπ’ αρ. 156312/11.09.2018 έγγραφό σας
2) η υπ’ αρ. 291767/1746/25.09.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 49/2018 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. Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
dte@ilia.pde.gov.gr
2. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών
dse-dason@apd-depin.gov.gr
3. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Ηλείας
ddilia@4943.syzefxis.gov.gr
4. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Ολυμπίας
dasolymp@4942.syzefxis.gov.gr
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
efahle@culture.gr
6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
ynmtedepni@culture.gr
7. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
gdosy_gram@mod.mil.gr
8. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γενική Δ/νση Αερομεταφορών - Δ/νση Αερολιμένων - Τμήμα Λειτουργίας
d3@hcaa.gr
d3b@hcaa.gr
9. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
ydat@apd-depin.gov.gr
10. Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (Φορέα & Μελετητή Έργου):
dkresten@otenet.gr
Υπ’ όψιν κ. Ευτυχίας Παπαδοπούλου, Χημ. Μηχ. PhD
11. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
dpxs@pde.gov.gr

ii
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
16Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 10/12/2018

ΑΠΟ ΤΟ

ΘΕΜΑ:

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του

49/2018

έργου: «Μελέτη επέκτασης Γέφυρας στη θέση “Κόκκινο Σπήλαιο”
οδού Ανδρίτσαινας», του Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ΠΕ Ηλείας

Στην Πάτρα σήμερα Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 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 (16η) στο Κτίριο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

(Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ.

388270/2254/06.12.2018 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 οκτώ (8) και ονομαστικά οι κ.κ.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Προσελεύσεις:
Αποχωρήσεις:
Μεταβολές:
-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ. Επίσης συμμετείχαν για το 1ο θέμα Η.Δ. οι κ.κ. Ευάγγελος Δημόπουλος
& Δημήτριος Ζήκος.
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.
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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. 388278/2256/06.12.2018
γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«1. Συνοπτική περιγραφή βασικών στοιχείων έργου
Η προς μελέτη οδός αποτελεί τμήμα της υφιστάμενης Εθνικής Οδού 76 ‘Μεγαλόπολη – Ανδρίτσαινα –
Ναός Επικούριου Απόλλωνα’ του Νομού Ηλείας, που εξασφαλίζει την πρόσβαση στην Ε7 ‘Κόρινθος –
Νεμέα – Άργος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα’ και στον αυτοκινητόδρομο ‘Κόρινθος – Τρίπολη –
Μεγαλόπολη – Καλαμάτα’ κατατάσσεται στο τριτεύον εθνικό δίκτυο και ανήκει στην κατηγορία Α με
λειτουργική βαθμίδα ΙΙΙ δηλαδή ΑΙΙΙ – οδός μεταξύ επαρχιών και οικισμών.
Το υπό μελέτη έργο αφορά στην επέκταση του οδοστρώματος της οδού μέσω προσθήκης ενός
επιχωματωμένου οχετού διαστάσεων 4,00μ. * 6,00μ. στην παλαιά λιθόκτιστη γέφυρα που βρίσκεται επί
της οδού Ανδρίτσαινας Καρύταινας στη θέση ‘Κόκκινο Σπήλαιο’ πλησίον του οικισμού Ανδρίτσαινας. Στη
σύνδεση του κιβωτοειδούς οχετού με την υφιστάμενη γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί αρμός
διαστολής με την απαραίτητη στεγάνωση.
2. Αποστάσεις έργου
Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στο βόρειο μέρος της ΠΕ Ηλείας. Ανατολικά του βρίσκεται ο Δήμος
Μεγαλόπολης, που ανήκει αυτοδιοικητικά στην ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δυτικά
ο Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων, που ανήκει αυτοδιοικητικά στην ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδας.
Η θέση του έργου βρίσκεται στη ΔΕ Ανδρίτσαινας του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, δυτικά της
Ανδρίτσαινας και σε απόσταση 1200μ. από αυτήν επί του δρόμου προς Καρύταινα (σε απόσταση 26 χλμ
από τον οικισμό της Καρύταινας). Πλησιέστεροι οικισμοί στην περιοχή του έργου είναι η Ανδρίτσαινα,
το Κάρμιο, οι Μύλοι, η Θεισόα, τα Ρόβια, το Φανάρι και το Κουφόπουλο.
Η Ανδρίτσαινα αποτελεί οικισμό με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Για τον καθορισμό των όρων και
περιορισμών δόμησης ισχύει το Βασιλικό Διάταγμα της 25.8/01.09.1969 (ΦΕΚ 164/Δ). Ο οικισμός
Ανδρίτσαινα διαθέτει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 1288/Δ/31.12.86) το οποίο πραγματοποιήθηκε
και ψηφίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ ο οικισμός
ανήκει σε μία πολεοδομική ενότητα μέσο ΣΔ 0.77.
Το υπό μελέτη έργο δεν βρίσκεται εντός των ορίων των πλησιέστερων οικισμών.
Προστατευόμενες περιοχές
Η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται σε προστατευόμενη ζώνη.
Δάση και δασικές εκτάσεις
Η ευρύτερη περιοχή όπου εντάσσεται το υπό μελέτη έργο είναι στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινή ή
ημιορεινή με δασικές εκτάσεις.
3. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου
Το υπό μελέτη έργο αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού 76 ‘Μεγαλόπολη –
Ανδρίτσαινα – Ναός Επικούριου Απόλλωνα’ του Νομού Ηλείας, που εξασφαλίζει την πρόσβαση στην Ε7
‘Κόρινθος – Νεμέα – Άργος – Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα’ και στον αυτοκινητόδρομο ‘Κόρινθος
– Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα’ με τη νέα χάραξη.
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Βασικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της οδού, όσον αφορά στην οδική ασφάλεια και την
προστασία των χρηστών της, μέσω των προβλεπόμενων βελτιώσεων του γεωμετρικού σχεδιασμού
αυτής, αλλά και του γενικότερου εκσυγχρονισμού της, όσον αφορά στη σήμανση και την ασφάλεια.
Η υλοποίηση του έργου θα έχει σημαντικά θετικές επιπτώσεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό
επίπεδο, καθώς θα βελτιώσει τις υποδομές της περιοχής (ιδιαίτερα το οδικό δίκτυο της περιοχής) και
κατ΄ επέκταση την ποιότητα των μεταφορικών υπηρεσιών από την Ανδρίτσαινα προς τη Μεγαλόπολη
και το αντίθετο.
4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Να τηρηθούν όλοι οι όροι των υπηρεσιών που γνωμοδοτούν (δασαρχείο, αρχαιολογικές
υπηρεσίες).
 Ο φορέας του έργου να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την έναρξη
κατασκευής του έργου.
 Να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες προκαταρκτικές μελέτες
(πχ Υδραυλική).
Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή οι κάτωθι όροι, παρατηρήσεις και προϋποθέσεις:
Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και ειδικότερα τα παρακάτω:
1. Θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων
στους αποδέκτες καθώς και οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
2. Κατά την κατασκευή να ληφθεί μέριμνα για τον πλήρη ισοφαρισμό των γαιών ώστε να μη
προκύψουν κατακρημνίσεις εκχωμάτων προς τα κατάντη και δυσμενείς επιπτώσεις στο αισθητικό
αποτέλεσμα του τοπίου.
3. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου.
4. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού στις μισγάγγειες και γενικότερα
η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.
5. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να
αποφευχθούν οι νέες διανοίξεις και άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.
6. Θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών
βροχοπτώσεων και οι διάφορες εκσκαφές να παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.
7. Συνίσταται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχτεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι
κατάλληλο, για την κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών. Συνίσταται επίσης η διαφύλαξη
της φυτικής γης από τις εκσκαφές και η επαναχρησιμοποίηση της για τις φυτεύσεις των πρανών.
Τυχόν περίσσειας υλικών εκσκαφών να τοποθετηθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.
8. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιμοποίηση υλικών εκσκαφής σε
χείμαρρους ή ρέματα, σε δασικές περιοχές, σε προστατευόμενες περιοχές Natura και σε απόσταση
250 μ. από οικισμούς.
9. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λ.π., προκειμένου να
περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
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10. Η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για το έργο μέσα από οικισμούς να γίνεται
όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία (εκτός ωρών κοινής ησυχίας, καλυμμένες οι
καρότσες με ειδικό κάλυμμα κ.λ.π.).
11. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.λ.π. θα συλλέγονται και θα
απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Δεν επιτρέπεται κάθε μορφή καύσης υλικών (λάστιχα, υλικά κατασκευασιών κ.λ.π.) στην
περιοχή του έργου.
12. Απαγορεύεται η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από λάδια, καύσιμα κ.λ.π.. Επίσης
απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων
ορυκτέλαιων να γίνεται θα πρέπει να γίνεται Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), όπως εκάστοτε ισχύει.
13. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την
περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κ.λ.π. και για ελαχιστοποίηση
του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
14. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει την εγκατάσταση του εργοταξίου μετά
το πέρας του έργου και να αποκαταστήσει στο ακέραιο το χώρο του εργοταξίου.
καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
Ο Πρόεδρος πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω
όρους και προϋποθέσεις.
..................................................................................
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
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)
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ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7Λ6-ΘΞΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11) Την υπ’ αρ. πρωτ. 156312/11.09.2018 Μ.Π.Ε του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας
& Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
12) Την υπ’ αρ. 291767/1746/25.09.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της
14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτη
επέκτασης Γέφυρας στη θέση “Κόκκινο Σπήλαιο” οδού Ανδρίτσαινας», του Δ. ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων, ΠΕ Ηλείας, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό

49/2018

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, 27-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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