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Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα:

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού
Προγραμματικού Σχεδίου της Μαρίνας Παλαίρου Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

Σχετ.:

1. H υπ’ αρ. πρωτ. 65723/4190/17.07.2019 Σ.Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/318912/1367/30.10.2019 ανακοίνωσή μας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/319293/5840/29-11-2019 έγγραφο με τις απόψεις της Δ/νσης
Πε.Χω.Σχ. της ΠΔΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:
α) την υπ’ αρ. 33/2019 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος,
Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας

i
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
Φορέα Έργου:
Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας,
dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
2. Μελετητή Έργου:
MARNET ATE
info@marnet.gr
1.

3.

Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
dpxs@pde.gov.gr
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ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της Μαρίνας Παλαίρου Δήμου
Ακτίου - Βόνιτσας

33/2019

Στην Πάτρα σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 146/3-10-2019
(ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση (5η) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 &
Αμερικής) ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/377816/13/13.12.2019 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 εννέα (09) και ονομαστικά οι κ.κ.:
Παρόντα Μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Λάμπρος Δημητρογιάννης, Πρόεδρος
Μαρία Μπίλια, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Αγγελική Χαλιμούδρα, Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Κοντογιάννης, Τακτικό Μέλος
Αθανάσιος Μαυρομμάτης, Αναπληρωματικό Μέλος
Παναγιώτης Μπράμος, Αναπληρωματικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγιομυριαννάκη, Αναπληρωματικό Μέλος
Νικόλαος Μωραΐτης, Τακτικό Μέλος
Κωνσταντίνος Κούστας, Τακτικό 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 ο κ. Κων/νος Παναγιωτόπουλος (φορέας
έργου), για το 2ο θέμα η κα Καλλιόπη Γκιούσα και ο κ. Αργύριος Σιορίκης (φορέας έργου) και για το 5 ο
θέμα ο Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων κ. Χρήστος Κορδάς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα. Σωτηρία Μπανιά, κλάδου ΠΕ Διοικ. – Οικ. με Α’
βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 328141/4519/06.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΗΖ7Λ6-ΖΤΩ) Απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη
απόφασης το
1ο
θέμα
της
ημερήσιας
διάταξης,
σύμφωνα
με
την
υπ’
αριθμ.
πρωτ.
ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/377895/17/13.12.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αφορά στον γενικό σχεδιασμό της
Μαρίνας Παλαίρου, η οποία προτείνεται να χωροθετηθεί βόρεια του υφιστάμενου Λιμένα Παλαίρου του
Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, της Π.Ε. Αιτ/νίας, με Αρχή Σχεδιασμού το Υπουργείο Τουρισμού.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 2160/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και Ν. 1650/86), η
χωροθέτηση της Μαρίνας Παλαίρου γίνεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.).
Ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας θέτει τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του λιμένα και συγκεκριμένα τα
εξής:
1. Οριοθέτηση της ακριβούς έκτασης της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας.
2. Καθορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης ανά τομέα επί της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.
3. Καθορισμό των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή
μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και καθορισμό της έκτασης της απαιτούμενης
περίφραξης.
Έτσι, για την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ. χωροθέτησης της μαρίνας απαιτείται η έγκριση των γενικών
περιβαλλοντικών όρων του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας, ύστερα από την υποβολή Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), καθώς και η σύνταξη Έκθεσης Χωροθέτησης (ως
αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε.) αναφορικά με τις βασικές χωροθετικές επιλογές του προτεινόμενου
γενικού σχεδιασμού.
Στο δεύτερο στάδιο χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα εγκρίνονται οι προτεινόμενες λιμενικές και
χερσαίες υποδομές, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης και λειτουργίας των έργων ανάπτυξής
του.
Εν κατακλείδι, η παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. συντάχθηκε στα πλαίσια του πρώτου σταδίου χωροθέτησης του άρθρου
31 του Ν.2160/93 και αφορά στον γενικό σχεδιασμό της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας
Παλαίρου.
Με τον προτεινόμενο γενικό σχεδιασμό θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη μαρίνα για τον ελλιμενισμό σκαφών
αναψυχής στο μέτωπο του οικισμού της Παλαίρου. Η μαρίνα θα αποτελείται από θαλάσσια ζώνη συνολικής
επιφάνειας 164 στρεμμάτων περίπου και χερσαία ζώνη συνολικής επιφάνειας 34 στρεμμάτων περίπου. Στη
θαλάσσια ζώνη προβλέπεται η διαμόρφωση μίας άρτια οργανωμένης λιμενολεκάνης με σύγχρονες παροχές
προκειμένου να εξυπηρετήσει τον άνετο και ασφαλή ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής διαφόρων μεγεθών.
Στη χερσαία ζώνη, προβλέπεται η υλοποίηση υποδομών υψηλού επιπέδου, για την άρτια εξυπηρέτηση των
επιβαινόντων στα σκάφη αλλά και την αναψυχή των επισκεπτών της μαρίνας γενικότερα.
Πιο αναλυτικά προβλέπεται :
Η θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Παλαίρου θα έχει συνολική επιφάνεια 164 στρεμμάτων περίπου και θα
περιλαμβάνει το θαλάσσιο χώρο (λιμενολεκάνη) που θα διαμορφωθεί στο δεύτερο στάδιο χωροθέτησης του
άρθρου 31 του Ν.2160/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής.
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Η χερσαία ζώνη της μαρίνας, συνολικής επιφάνειας 34 στρεμμάτων περίπου, διαμορφώνεται σχεδόν εξ
ολοκλήρου επί επιχώσεων. Με την προβλεπόμενη διάταξη της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, διακρίνεται σε
αυτή ένας (1) τομέας χρήσεων και λειτουργιών με συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης. Η
μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στη μαρίνα θα ανέρχεται σε
6.500 τ.μ. και θα περιλαμβάνει χρήσεις
σχετικές με τη διοίκηση και τη λειτουργία της μαρίνας (όπως κτίριο διοίκησης, πύργο ελέγχου, καταστήματα
ναυτιλιακών ειδών, super market, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους υγιεινής, γραφεία, χώρους Η/Μ
εγκαταστάσεων κλπ.), χρήσεις τουρισμού και αναψυχής (όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά
καταστήματα, ξενοδοχείο κλπ.), καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης κατοικιών προς μίσθωση. Επίσης,
προβλέπεται χώρος χερσαίας απόθεσης σκαφών με προβλέψεις για την αναγκαία κτιριακή υποδομή. Η
μαρίνα θα περιλαμβάνει ακόμη διαμορφωμένες υπαίθριες εγκαταστάσεις, πεζοδρόμους, χώρους στάθμευσης
και χώρους πρασίνου.
Η οδική πρόσβαση στη χερσαία ζώνη θα γίνεται μέσω της υφιστάμενης παραλιακής οδού που οδηγεί στην
επαρχιακή οδό Παλαίρου - Βόνιτσας. Η οδική κυκλοφορία στο εσωτερικό της μαρίνας θα πραγματοποιείται
μέσω ενός κύριου οδικού δικτύου, που θα διασχίζει τη χερσαία ζώνη της μαρίνας, και ενός δευτερεύοντος
δικτύου, εξασφαλίζοντας έτσι τη σύνδεση των επιμέρους τμημάτων του τουριστικού λιμένα. Επιπλέον,
προβλέπεται η διαμόρφωση ειδικών εισόδων στη μαρίνα για τους πεζούς.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Ο προτεινόμενος γενικός σχεδιασμός της Μαρίνας Παλαίρου, στη βάση της ολοκληρωμένης θεώρησης
των λιμενικών υποδομών της Παλαίρου, συνάδει απόλυτα με τις γενικές προβλέψεις του Γενικού
πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αλλά και τις προβλέψεις αναφορικά με τη
χωρική οργάνωση και τους άξονες ανάπτυξης του παράκτιου και νησιωτικού χώρου ενώ ταυτόχρονα θα
βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον ιδιαίτερα κρίσιμο
τριτογενή τομέα, ικανοποιώντας έτσι ένα από τους στρατηγικούς στόχους του ισχύοντος Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Στην περιοχή του υπό εξέταση σχεδίου, έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας με την
υπ’ αριθμ. 3282/2007 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
234/Δ/30.05.2007).
 Ο υφιστάμενος λιμένας θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αλιέων.
 Δεδομένου ότι ο γενικός σχεδιασμός της Μαρίνας Παλαίρου εμπίπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου εντός των
ορίων της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος,
Βρομώνας)» - GR2220003, έχει εκπονηθεί η προβλεπόμενη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση εντός της
οποίας αναφέρεται και πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Μαρίνας Παλαίρου.
3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι κάτωθι προτάσεις αφορούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μέτρα με στόχο την πρόληψη, τον
περιορισμό, την αντιμετώπιση και την αντιστάθμιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο
περιβάλλον από την εφαρμογή του γενικού σχεδιασμού, και κατ’επέκταση την υψηλή περιβαλλοντική
απόδοση του. Συγκεκριμένα :

•

Ορθή και νόμιμη διαχείριση και διάθεση των παραγόμενων / συλλεγόμενων αποβλήτων από τις
δραστηριότητες στη θαλάσσια αλλά και στη χερσαία ζώνη της μαρίνας. Στα πλαίσια αυτά, να
καταρτιστούν και να εγκριθούν αρμοδίως κατά τη λειτουργία της μαρίνας τα σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης και Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων.

•

Εφαρμογή πολιτικών με στόχο την περιστολή της σπατάλης των υδατικών πόρων.
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•

Λήψη αντιρρυπαντικών μέτρων σε ό,τι αφορά στον αέρα, το έδαφος, τα ύδατα, το κλίμα, την χλωρίδα
και την πανίδα.

•

Χωροθέτηση των επιμέρους ειδικών χρήσεων και εγκαταστάσεων (εντός του πλαισίου των γενικών
προβλέψεων του γενικού σχεδιασμού) με τρόπο που να εξασφαλίζει:
- περιορισμό των μορφολογικών αλλοιώσεων και βελτίωση της εικόνας του τοπίου
- λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, κτιριακών συνόλων και ελεύθερων/κοινόχρηστων
χώρων
- προσαρμογή έργων στο περιβάλλον
- διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στο θαλάσσιο μέτωπο.



Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον από τις κατασκευαστικές εργασίες (περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχορύπανσης,
επιβάρυνσης της κυκλοφορίας, όχλησης των οικιστικών περιοχών, επιβάρυνσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος κλπ.).



Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων από τον προτεινόμενο γενικό σχεδιασμό χρήσεων και
λειτουργιών, όρων και περιορισμών δόμησης.



Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου και γενικότερα
της διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης, θα πρέπει να διασφαλίζει την αρμονική ένταξη των έργων στο
παραλιακό μέτωπο και γενικά να παράγει ένα υψηλής ποιότητας και αισθητικής περιβάλλον που να
αναβαθμίζει την εικόνα και την ελκυστικότητα της περιοχής. Επίσης, ο σχεδιασμός των κτιρίων θα
πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και να επιλέγει υλικά φιλικά προς
το περιβάλλον.



Διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε επιλεγμένες θέσεις εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας.



Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης όπου:
α) Σκοπός του συστήματος παρακολούθησης είναι η έγκαιρη και ορθή λήψη μέτρων περιορισμού και
αντιστάθμισης των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προτεινόμενου
γενικού σχεδιασμού.
β) Το σύστημα παρακολούθησης περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της
ποιότητας του περιβάλλοντος, ενώ προβλέπει και την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πολιτικών
σχετικών με την ανάπτυξη και λειτουργία της μαρίνας, τη συστηματική εκπαίδευση και
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού της, καθώς και την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των χρηστών της (πελατών και επισκεπτών).
γ) Τα προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος περιλαμβάνουν τακτικούς
ελέγχους με βάση τα διεθνή πρότυπα. Οι έλεγχοι αφορούν σε κατάλληλα επιλεγμένες
παραμέτρους/δείκτες αναφορικά με τους τομείς του θαλάσσιου, ατμοσφαιρικού, ακουστικού,
βιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
δ) Τα προγράμματα παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν και πρόγραμμα παρακολούθησης των
επιπτώσεων από την υλοποίηση και λειτουργία των έργων στους θαλάσσιους οικοτόπους της Ε.Ζ.Δ.
«Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρομώνας)» - GR2220003, για τη
συγκεκριμένη θέση.
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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», όπως ισχύει
3) την υπ’ αρ. 144/3-10-2019 (ΦΕΚ 3955/Β/29.10.2019) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4) Την υπ’ αριθ. 146/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΟΡ1Φ-Χ44) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
5) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
6) 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»
7) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β’/45/15.01.2014)
4. H υπ’ αρ. πρωτ. 65723/4190/17.07.2019 Σ.Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ - αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή)
8) Η υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/318912/1367/30.10.2019 ανακοίνωσή μας
9) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
10) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού
Προγραμματικού Σχεδίου της Μαρίνας Παλαίρου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 33/2019
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν
πρακτικό.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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