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Κοιν.:

Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Συμπληρωματικές Μελέτες του έργου: Βελτίωση Ε.Ο. Γαστούνης-ΒαρθολομιούΛ.Κυλλήνης», με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ 1902044625)

Σχετ.:

1. H υπ’ αρ. πρωτ. 93106/20.05.2019 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. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/163804/723/30.05.2019 ανακοίνωσή μας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 21/2019 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. Φορέα Έργου:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Υπ. επικ.: κ. Αθανασία Παναγιωτοπούλου, Τηλ 2621360259, Φαξ 2621033278
apanagi@ilia.pde.gov.gr
nmpoul@ilia.pde.gov.gr
Μελετητή Έργου:
«Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»
info@geotest-eng.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 Αμαλιάδας
dasamal@4941.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. Δήμο Πηνειού
dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr
dimarhos@1312.syzefxis.gov.gr
10. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
dpxs@pde.gov.gr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
4Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 26/07/2019

ΑΠΟ ΤΟ

ΘΕΜΑ:

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του

21/2019

έργου: «Συμπληρωματικές Μελέτες του έργου: Βελτίωση Ε.Ο.
Γαστούνης-Βαρθολομιού-Λ.Κυλλήνης», με φορέα τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ 1902044625)
Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00, 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 (4η) στο Κτίριο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/
219611/933/19.07.2019 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. Παρασκευή Βεργοπούλου, Τακτικό Μέλος
3. Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου, Τακτικό Μέλος
4.

Δημήτριος Κωσταριάς, Τακτικό Μέλος

5. Σπυρίδων Καπράλος, Τακτικό Μέλος

Προσελεύσεις:
Αποχωρήσεις:
Μεταβολές:
-

6. Ιωάννης Αρβανιτάκης, Αναπληρ. Μέλος
7. Γεωργία Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη, Αναπληρ. Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ και Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβάλλοντος της ίδιας Δ/νσης. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν για το 1ο θέμα Η.Δ. ο κ. Ι.
Αθανασόπουλος, για το 2ο θέμα Η.Δ. ο κ. Κ.Θεωδορόπουλος και για το 6ο θέμα Η.Δ. ο κ.Ι.
Νικολακόπουλος.
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
5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
219695/938/19.07.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

οικ.

ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υπό μελέτη έργο αφορά στη βελτίωση τμήματος της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού ΓαστούνηςΒαρθολομιού-Λ. Κυλλήνης. Πρόκειται για τη βελτίωση της υφιστάμενης Επαρχιακής οδού που συνδέει
τα αστικά κέντρα του Δ. Πηνειού, την κωμόπολη της Γαστούνης με την κωμόπολη του Βαρθολομιού με
τελικό σκοπό την ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο η οποία και έχει λήξει. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει μήκος
2.867,02μ. με αφετηρία το πέρας της πρόσφατης ανάπλασης της οδού 300μ. - ανατολικά του Δ.
Γαστούνης - και πέρας την ήδη κατασκευασμένη νέα γέφυρα Βαρθολομιού ανοίγματος 120μ. Ο
υφιστάμενος δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και των
διερχομένων. Επίσης εξυπηρετεί τις κινήσεις αναψυχής, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τις τοπικές αγροτικές και εμπορικές μετακινήσεις.
Το υπό μελέτη τμήμα βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της Πελοποννήσου και βόρεια του Δήμου
Πύργου σε απόσταση 25χλμ περίπου. Η αρχή του δρόμου βρίσκεται στα όρια του οικισμού της
Γαστούνης, διέρχεται από τον οικισμό του Βαρθολομιού και καταλήγει στα όρια του, στη σημερινή οδό
που εξυπηρετεί την πρόσβαση προς τα λουτρά Κυλλήνης. Επιπρόσθετα θα εξυπηρετήσει τις
μετακινήσεις και των μικρότερων οικισμών της Δήμητρας, του Βρανά, των Καλυβίων, της Κοκκάλας και
Αγραπιδούλας. Ο δρόμος αυτός είναι πρωτεύων Επαρχιακός με σημαντική κυκλοφορία καθ΄όλη τη
διάρκεια του έτους.
Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
• Εγκαταστάσεις εργοταξίου
• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
• Χωματουργικές εργασίες
• Αποχέτευση ομβρίων – αποστράγγιση
• Οδοστρώματα
• Ασφαλτικές εργασίες
 Λήψη μέτρων για τη διαχείριση καυσίμων ή ορυκτελαίων των μηχανημάτων
• Φυτεύσεις
• Αποκατάσταση θέσεων διατάραξης
• Απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων υλικών
• Εγκαταστάσεις αν προβλέπονται λόγω περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
Το έργο θα αφορά τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υπό μελέτη τμήματος
(οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά), ώστε να είναι πιο ασφαλής και άνετη η εν λόγω οδική σύνδεση, ενώ
θα απαιτηθεί νέα χάραξη σε τμήματα της υπό μελέτη οδού προκειμένου να γίνει παράκαμψη
υφιστάμενων δυσμενών στροφών της υφιστάμενης σύνδεσης, διασφαλίζοντας ουσιαστικά την ασφαλή
μετακίνηση μεταξύ των δύο κωμοπόλεων. Γενικότερα η οδός ακολουθεί την υφιστάμενη χάραξη χωρίς
να επηρεάζεται η αποστραγγιστική τάφρος που βρίσκεται κατά μήκος της οδού από τη δεξιά πλευρά
κατά τη φορά χιλιομέτρησης αλλά ούτε και το αρδευτικό καναλέτο στα αριστερά της οδού. Ουσιαστικά
γίνεται αύξηση της διατομής της οδού, της ακτίνας των καμπυλών και της επίκλισης. Η διατομή της
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οδού στο μεγαλύτερο τμήμα βρίσκεται σε μικρό επίχωμα και ακολουθεί την υφιστάμενη οδό , εκτός από
το τμήμα των 600μ. το οποίο είναι αδιάνοικτο. Τέλος, με την παρούσα μελέτη, σχεδιάζεται πεζοδρόμιο
στα αριστερά της οδού, σύμφωνα με τη φορά της χιλιομέτρησης, σε όλο της το μήκος, επάνω στο
οποίο θα τοποθετηθούν οι ιστοί με τα φωτιστικά σώματα για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη χάραξη , αυτή ακολουθεί σχεδόν στο σύνολο της την υφιστάμενη οδό,
εκτός από της Χ.Θ. 1+490,11 όπου πραγματοποιείται νέα διάνοιξη προκειμένου να παρακαμφθεί
τμήμα της υφιστάμενης οδού, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επικινδυνότητα του λόγω δύο στροφών
που έχουν μικρές ακτίνες. Έτσι το νέο τμήμα έχει μήκος περίπου 600μ. σε ευθυγραμμία και συναντά
την υφιστάμενη οδό στην Χ.Θ. 2+000. Κατά μήκος της νέας χάραξης συναντώνται ως επί το πλείστον
καλλιεργήσιμες και χέρσες εκτάσεις και κάποια κτίρια.
Η περιοχή μελέτης του έργου δεν εντάσσεται σε καμιά Προστατευόμενη Περιοχή Natura 2000 ενώ το
πρώτο χιλιόμετρο του έργου από Βαρθολομιό προς Γαστούνη ανήκει στην Ζώνη Δυνητικά Υψηλού
κινδύνου Πλημμύρας με κωδικό GR02RAK0008 «Πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα –
Πηνειού – Γλαύκου» με τον κύριο όγκο των πλημμυρών να εμφανίζεται στις πεδινές καλλιεργήσιμες
εκτάσεις με βάθη της τάξεως του 1 μ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1)Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των
συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη Α.Ε.Π.Ο. (π.χ.
Αρχαιολογικών υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας κλπ).
2)Ο φορέας του έργου να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την έναρξη κατασκευής
του έργου.
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 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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
τους αποδέκτες καθώς και οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν συνίστανται στην αφαίρεση εδαφικού υλικού για την κατασκευή του
καταστρώματος του δρόμου. 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. Οι σκαπτικές εργασίες να πραγματοποιηθούν παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων Εφορειών
Αρχαιοτήτων.
4. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ή έγκρισης από οποιαδήποτε αρχή για την υλοποίηση
οποιουδήποτε επιμέρους συνοδού έργου, δραστηριότητας ή επέκτασης που δεν περιγράφεται στην
ΜΠΕ και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από την παρούσα, για την οποία απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, θα πρέπει προηγουμένως να ζητηθεί
και εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία.
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6. Οι εκσκαφές θα περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, η οποιαδήποτε φθορά φυσικής βλάστησης
θα περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή και δεν θα γίνει εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε
δασικές εκτάσεις και σε ρέματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή τους. Η διάθεσή τους εντός
δασικών περιοχών επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης κατόπιν εγκρίσεως της
αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.
7. Οι αποψιλώσεις που θα γίνουν να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες. Μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των
πρανών και λοιπών χώρων που χρήζουν αποκατάσταση με τη προσθήκη φυτικής γης που θα ληφθεί
από τη διαμόρφωση των χώρων επέμβασης, εφόσον παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό
καταλληλότητας ή θα προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο, απαγορευμένης οποιασδήποτε λήψης
από έκταση δασικής μορφής.
8. Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων
βροχοπτώσεων.
9. Σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδων παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, αυτές
προτείνεται να εγκατασταθούν σε αναξιοποίητες αγροτικές εκτάσεις ή αδόμητες εκτάσεις και να
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υδατορεμάτων της περιοχής.
10. Για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων (τεχνικά, οδοστρωσία, επιχώματα κλπ.) να
χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα εκσκαφής. Επιπλέον των παραπάνω, τυχόν απαιτούμενα για την
κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία
της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που
είναι δυνατό να δημιουργηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ύστερα από την αναγκαία
περιβαλλοντική αδειοδότηση.
11. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την
επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 200 μ. από
αρχαιολογικούς χώρους, νεκροταφεία κλπ. με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, άρθρου 7, του Ν.
4014/2011.
12. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων και
ποταμών.
13. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών πρέπει να διαχωρίζονται από απορρίμματα ή άλλα στερεά
απόβλητα και να διατίθενται με κατάλληλη διαμόρφωση σε εγκεκριμένους χώρους. Η διάθεση των
ΑΕΕΚ να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β’/24-08-2010).
14. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών του έργου κατά την
λειτουργία του.
15. Από τον φορέα του έργου θα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως
στην πρόληψη των πυρκαγιών και θα λαμβάνονται μέτρα φύλαξης του χώρου για την αποφυγή
ατυχημάτων.
16. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών.
17. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια κλπ, θα
συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των
έργων.
18. Τυχόν τοξικά στερεά όπως μπαταρίες, καθώς και υπολείμματα μετάλλων, ελαστικά κλπ. θα
συγκεντρώνονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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19. Κατά την φάση κατασκευής να τοποθετηθούν κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά
σήματα (κυρίως το βράδυ) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
20. Να εξασφαλισθεί η συνέχεια του τοπικού δικτύου και των χρήσεων (εμπορικές δραστηριότητες,
οικίες κλπ.) με προσωρινές παραλλαγές ή όπου αυτό είναι αδύνατο, με όσο το δυνατό μικρότερης
διάρκειας διακοπές στην κυκλοφορία.
21. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή υδάτων με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών
έργων, όπως αναφέρονται στη σχετική υδραυλική μελέτη καθώς θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για
τον καθαρισμό και τη συντήρηση αυτών.
22. Τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας θα πρέπει να εφαρμοστεί το
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Παρακολούθησης, όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφ. 11 της
παρούσας ΜΠΕ, ώστε να ικανοποιούνται οι παραπάνω περιβαλλοντικοί όροι με ιδιαίτερη μέριμνα
στην εξασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών, της πυρασφάλειας και της αποκατάστασης του
φυσικού περιβάλλοντος.
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:
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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11) Την υπ’ αρ. πρωτ. 93106/20.05.2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
12) Την υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/163804/723/30.05.2019 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

«Συμπληρωματικές

επί

της

Μελέτες

Μελέτης
του

Περιβαλλοντικών

έργου:

Βελτίωση

Επιπτώσεων
Ε.Ο.

(ΜΠΕ)

του

έργου:

Γαστούνης-Βαρθολομιού-

Λ.Κυλλήνης», με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ 1902044625), με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό

21/2019

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, 31-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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