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Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Επέκταση και αναβάθμιση έργων αποχέτευσης και επεξεργασία λυμάτων
ευρύτερης περιοχής Ναυπάκτου -Αποχέτευση Αντιρρίου» με φορέα υλοποίησης τη
ΔΕΥΑ Ναυπάκτου

Σχετ.:

1. H υπ’ αρ. πρωτ. 247829/19.11.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ.
Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 417892/2387/27.12.2018 ανακοίνωσή μας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 07/2019 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. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
efaacha@culture.gr
2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας
ynmtedepni@culture.gr
3. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
ydat@apd-depin.gov.gr
4. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
gdosy_gram@mod.mil.gr
5. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
dse-dason@apd-depin.gov.gr
6. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας
dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr
7. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Ναυπάκτου
dasna@4775.syzefxis.gov.gr
8. ΥΠΕΝ/ Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
dviop.gram@prv.ypeka.gr
9. Δήμος Ναυπακτίας - τηλ. 26343-60423, 60414
info@nafpaktos.gr
10. Φορέα Έργου:
ΔΕΥΑ Ναυπάκτου, Πλατεία Ισιώδου 5, Κεφαλόβρυσο - Tηλ. 26340 27727 - Φαξ. 26340 23897
deyan@hol.gr
11. ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ
Κορίνθου 293, 26 221, Πάτρα - τηλ/fax: 2610-222616/2610-225259
info@sigmaeng.gr
12. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
dpxs@pde.gov.gr
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ΑΔΑ: Ψ9ΖΙ7Λ6-ΡΡ2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 12/03/2019

ΑΠΟ ΤΟ

ΘΕΜΑ:

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου:

«Επέκταση

και

αναβάθμιση

έργων

αποχέτευσης

επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ναυπάκτου
Αποχέτευση Αντιρρίου» με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Ναυπάκτου

07/2019

και
-

Στην Πάτρα σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 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 (2η) στο Κτίριο της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/
75011/314/08.03.2019 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.:
Παρόντα Μέλη:
1. Νικόλαος Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος
2. Απόστολος Ευθυμίου, Τακτικό Μέλος
3. Νικόλαος Υφαντής, Αναπληρωματικό Μέλος
4. Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου, Τακτικό Μέλος
5. Δημήτριος Κωσταριάς, Τακτικό Μέλος

Προσελεύσεις:
Αποχωρήσεις:
Μεταβολές:
-

6. Γεωργία Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη, Αναπληρ. Μέλος
7. Σπυρίδων Καπράλος, Τακτικό Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε για το 1ο θέμα Η.Δ. ο. κ.
Ευάγγελος Δημόπουλος, Μελετητής.
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
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
75071/317/08.03.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

πρωτ.

ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
H μελέτη αφορά στην τροποποίηση της ΑΕΠΟ σχετικά με το Έργο «Επέκταση και Αναβάθμιση Έργων
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρείας Περιοχής Ναυπάκτου» και έχει ως στόχο την
τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων που καθορίστηκαν με την αρ. πρωτ.
5857/110913/19-01-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου1,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΑΔΑ:ΒΟΝΧΟΡ1Φ-6ΣΜ).
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ η μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Λυμάτων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε
παραθαλάσσιο γήπεδο έκτασης 10 περίπου στρεμμάτων σε απόσταση 5 Km περίπου από το κέντρο της
πόλης της Ναυπάκτου, (οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του γηπέδου
σε ΕΓΣΑ ’87 είναι:
Χ=312280,911 , Ψ= 4249720,203). Τα έργα αποχέτευσης (υφιστάμενα και προτεινόμενα), καλύπτουν
(ή προβλέπεται να καλύψουν) το σύνολο των παραλιακών και πυκνοδομημένων οικιστικών περιοχών
του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ναυπάκτου και Αντιρρίου) και
περιλαμβάνουν την αποχέτευση της Ναυπάκτου (υφιστάμενο δίκτυο) και την αποχέτευση Αντιρρίου
(προτεινόμενο δίκτυο). Το έργο υπάγεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο Ναυπακτίας, της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και φορέας υλοποίησης αυτού είναι η
ΔΕΥΑ Ναυπάκτου.
Με την αρ. πρωτ. 5857/110913/19-01-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΝΧΟΡ1Φ-6ΣΜ) ΑΕΠΟ καθορίστηκαν οι
περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση των έργων αποχέτευσης και για την επέκταση αναβάθμιση των
υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Ναυπάκτου ώστε να εξυπηρετούν
πληθυσμό 40.000 ισοδύναμων κατοίκων (Ι.Κ) (από 25.000 (Ι.Κ) αρχικός σχεδιασμός). Σύμφωνα με
τους υπολογισμούς που παρατέθηκαν στην εγκεκριμένη ΜΠΕ και λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της
προαναφερόμενης ΑΕΠΟ τα Δομικά – Υδραυλικά έργα των υφιστάμενων ΕΕΛ (δεξαμενές, δίαυλοι,
σωληνογραμμές κλπ) για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων 25.000 Ι.Κ είχαν υπερδιαστασιολογηθεί
και επαρκούν για την κάλυψη άνω των 40.000 Ι.Κ.
Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επέκταση – αναβάθμιση των ΕΕΛ αφορούν κατασκευή
νέων έργων (Δεξαμενή Αποφωσφόρωσης, κτίριο Διοίκησης – Χημικών, Δεξαμενή Ιλύος, Φίλτρο Διύλισης
– μελλοντικά) και παρεμβάσεις τεχνολογικού χαρακτήρα με προσθήκες και αντικαταστάσεις εξοπλισμού
ώστε να εξασφαλιστεί η επέκταση της δυναμικότητας του έργου σε 40.000 Ι.Κ, εφόσον όπως
προαναφέρθηκε οι όγκοι των υπαρχόντων δεξαμενών επαρκούν. Το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων
που καλύπτει το σύνολο σχεδόν της παλαιάς πόλης της Ναυπάκτου και των επεκτάσεων της καθώς και
τους οικισμούς της Λυγιάς και του Ξηροπήγαδου έχει κατασκευαστεί και καλύπτεται πλήρως από την
ισχύουσα ΑΕΠΟ. Η ΔΕΥΑ Ναυπάκτου μετά από αίτηση που είχε υποβάλει για ένταξη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και μετά την επιτυχή κατάληξη του
αιτήματος προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου «Επέκταση και Αναβάθμιση των ΕΕΛ Ναυπάκτου»
για εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 40.000 κατοίκων σε 1η φάση και με δυνατότητα επέκτασης
στους 50.000 κατοίκους σε 2η φάση. Ο διαγωνισμός για το έργο έχει ολοκληρωθεί, έχει ανακηρυχθεί το
ανάδοχο σχήμα και αναμένεται η προέγκριση υπογραφής της σύμβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Η αιτούμενη τροποποίηση του έργου αφορά στην επέκταση του πεδίου συλλογής των λυμάτων στους
παραλιακούς οικισμούς του Καποδιστριακού πρώην Δήμου Αντιρρίου ο οποίος έχει ενοποιηθεί στο
διευρυμένο Δήμο Ναυπακτίας στα πλαίσια του προγράμματος «Καλλικράτης».
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή
α) τμημάτων του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό του Αντιρρίου της Δ.Ε. Αντιρρίου
καθώς και τμημάτων του κεντρικού δικτύου μέσω του οποίου τα λύματα οδηγούνται προς το
αποχετευτικό δίκτυο της πόλεως της Ναυπάκτου
β) του αποχετευτικού δικτύου του δυτικού άκρου του Αντιρρίου (Συλλεκτήρας Ρίζας – Αντιρρίου). Ο
αγωγός αυτός αρχίζει από το παραλιακό όριο που θα καταλήγουν τα λύματα του οικισμού της Ρίζας και
θα περιλαμβάνει τους παραλιακούς οικισμούς Αγ. Πολυκάρπου, Μαγκλοραιίκων, Μακύνειας που ανήκουν
στην ΤΚ Μακύνειας και
γ) των αντλιοστασίων (καταθλιπτικά και ανυψωτικά) για την διοχέτευση των λυμάτων μέσω του
αποχετευτικού δικτύου της Ναυπάκτου στην ΕΕΛ. Η ακριβής θέση των αποχετευτικών αγωγών και των
αντλιοστασίων δίνεται στα συνημμένα σχέδια.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 29.100 m αποχετευτικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των 11.071 m
που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα), καθώς και οκτώ αντλιοστάσια (συμπεριλαμβανομένου του
αντλιοστασίου Α/Σ ΑΝ (Πλατανίτης) στο οποίο
έχουν ολοκληρωθεί οι δομικές εργασίες
και
υπολείπεται ο Η/Μ εξοπλισμός).
Η περιβαλλοντική κατάταξη του έργου με την ζητούμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλεται και σύμφωνα
με την τελευταία τροποποίηση της ΚΥ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-08-2016),
κατατάσσεται στην κατηγορία: Α2
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Πριν την έναρξη των εργασιών να εξασφαλιστούν όλες οι τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις – άδειες
από άλλες υπηρεσίες για θέματα αρμοδιότητάς τους.



Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 13455/16-07-2018 βεβαίωση χρήσεων γης από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Ναυπακτίας.



Τα δίκτυα αποχέτευσης και τα φρεάτια να κατασκευαστούν με την χρήση κατάλληλων υλικών τα
οποία θα διασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα.



Να διασφαλιστεί η στεγανότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιοστασίων.



Οι συνδέσεις των λυμάτων από τους οικισμούς να γίνουν σταδιακά ώστε να ελέγχεται η απόδοση
και η επάρκεια των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).



Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην συνδεθούν τα όμβρια ύδατα οικιών στο δίκτυο αποχέτευσης
λυμάτων.

Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχ. της ΠΔΕ έχει τις εξής
παρατηρήσεις για το έργο, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτού:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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1.

Οι εργασίες να γίνουν με τέτοιο τρόπο που να προκαλέσουν την ελάχιστη όχληση στα
οικοσυστήματα της περιοχής.

2.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης και χωρίς να
δημιουργηθούν βλάβες στις ιδιοκτησίες και τα δίκτυα υποδομής (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.). Όπου αυτό είναι
αναπόφευκτο να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των βλαβών.

3.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των
εργασιών όπως τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ρύθμιση της κυκλοφορίας κτλ.

4.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόμενης σκόνης κατά τη
διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη
διασπορά μεταφορά της σε μεγάλη απόσταση, όπως η συνεχής διαβροχή των σωρών των
χωμάτων και των μετώπων εκσκαφής.

5.

Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών
εκπομπών-δονήσεων και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των
επιτρεπτών ορίων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

6.

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου να απομακρυνθούν όλα τα
πλεονάζοντα αδρανή, άχρηστα υλικά και εξαρτήματα και να αποκατασταθεί πλήρως ο χώρος.

7.

Οι επεμβάσεις να γίνουν με τρόπο που να μην αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου.

8.

Τα περίσσια προϊόντα εκσκαφών να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα σε ρέματα, εκατέρωθεν
δημοτικών και αγροτικών δρόμων, ακτές, άλλες δημόσιες εκτάσεις και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο
οικοσύστημα της περιοχής αλλά σε εγκεκριμένο χώρο και μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών.

9.

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς αδρανών υλικών υποχρεούνται να είναι σκεπασμένα και
να έχει προηγηθεί διαβροχή του φορτίου τους πριν την εκφόρτωσή του.

10. Να τηρείται πρόγραμμα τακτικής επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία αυτού (έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ, εφεδρικών αντλιών) και η εγκατάσταση αυτού να είναι
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ.
Επίσης, κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης παραλάβαμε τα κάτωθι:
1. Το υπ’ αρ. 88/18.12.2018 πρακτικό ΠΕΧΩΠ σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά

Κατόπιν όλων των ανωτέρω 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:
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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)
11) Την υπ’ αρ. πρωτ. 247829/19.11.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α. Δ. Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
12) Την υπ’ αρ. 417892/2387/27.12.2018 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Επέκταση και
αναβάθμιση έργων αποχέτευσης και επεξεργασία λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ναυπάκτου
-Αποχέτευση Αντιρρίου» με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Ναυπάκτου, με βάση τους ανωτέρω όρους
και προϋποθέσεις.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό

07/2019

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, 18-03-2019
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
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